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Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Zakup energii elektrycznej na 
potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy 
Kodrąb, znak sprawy: 271.4.2017.  
 

Pytanie 1 : 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 : 

 Tak. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający nie określił w dokumentacji przetargowej sposobu podpisania umowy, co oznacza, 

że dopuszczalność jej zawarcia w dowolny sposób jest ograniczona jedynie ogólnymi przepisami prawa, 

nie stwarzającego w tym przypadku żadnych ograniczeń. 

 

 

Pytanie 2 : 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany stawki 

podatku akcyzowego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2 : 

 Nie. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Stanowisko Zamawiającego w tej sprawie sprecyzowano w SIWZ, w punkcie 13.6.  

 

 

Pytanie 3 : 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych  

od Wykonawcy zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo 

energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane  

z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3 : 

 Nie. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający zdaje sobie sprawę z możliwości wprowadzenia takich zmian, jednak z uwagi na 

konieczność zachowania dyscypliny budżetowej musi przewidzieć stosowne środki na realizację tego 

zadania. Dlatego stoi na stanowisku, że to składający ofertę Wykonawca, jako podmiot zajmujący się 

profesjonalnie obrotem energią i w związku z tym zapewne śledzący pojawiające się tendencje  

i zapowiedzi zmian prawnych, jest w stanie prawdopodobieństwo wprowadzenia takich zmian oszacować 

i ująć w oferowanej cenie. 

 



 

Pytanie 4 : 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego. Jeśli Operator 

Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni danych pomiarowych w terminie, czy Wykonawca może 

wystawić fakturę szacunkową? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4 : 

 Dla obiektów podanych w załączniku nr 1 jako poz.1, 2, 3, 85, 90 i 91 okres rozliczeniowy wynosi 

1 miesiąc, a we wszystkich pozostałych przypadkach – 2 miesiące.  

 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

W kwestii okresów rozliczeniowych odpowiedź nie wymaga wyjaśnienia. Ponadto Zamawiający 

informuje, że Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę szacunkową wyłącznie dla punktów, dla których 

nie nastąpiło przekazanie danych i pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących okoliczności : 

a) po bezspornym zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy, a więc uzyskaniu potwierdzenia 

skutecznego terminu rozpoczęcia dostaw przez Wykonawcę 

b) jeśli przekazanie danych przez OSD nie nastąpi w pierwszym pełnym okresie rozliczeniowym 

od daty podanej w punkcie a), a także w każdym kolejnym przypadku powtórzenia się takiego 

przypadku, 

c) pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu faktu opisanego powyżej, 

d) wyłącznie w sytuacji, jeśli OSD wystawi Zamawiającemu faktury dystrybucyjne dla tego okresu 

i na podstawie wielkości zużycia wskazanych w otrzymanych przez Zamawiającego fakturach 

dystrybucyjnych, 

e) jeżeli opłaty za energię czynną nie będą równocześnie ujęte w fakturach wystawionych rzez 

OSD lub inny podmiot z jego grupy kapitałowej, co mogłoby świadczyć o nieprawidłowym 

zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy oraz być przedmiotem reklamacji, która jednak nie 

zwalniałaby Zamawiającego z obowiązku uregulowania tej należności przed spodziewanym 

czasem jej rozpatrzenia. 

 

 

Pytanie 5 : 

Wnosimy o ustalenie ekwiwalentnej kary za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5 : 

 Zamawiający nie wprowadza zmian. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Wprowadzone w Załączniku nr 3 zapisy odnoszą się jedynie do kar wyrównujących straty 

ponoszone przez Zamawiającego, lecz dzieje się tak wyłącznie dlatego, że według jego oceny jest  

to jedyna realnie mogąca wystąpić strata we wzajemnych relacjach. Zamawiający nie przewiduje żadnej 

formy odstąpienia od umowy. Natomiast kary dotyczą przypadku konieczności wypowiedzenia umowy,  

a więc np. sytuacji, gdyby na skutek zaprzestania realizacji umowy przez wybranego Wykonawcę doszło 

do dokonywania dostaw energii przez tzw. sprzedawcę rezerwowego lub z urzędu. Sama wielkość tej 

kary nie jest również rażąco wysoka, gdyż potencjalna różnica opłat w takim przypadku może nawet 

przekroczyć 20%. Zamawiającemu znane są przypadki, w których realnie doszło do takiej sytuacji  

na skutek utraty praw do funkcjonowania dostawcy energii na rynku bilansującym. 

Ponadto Zamawiającemu trudno oszacować, jaki zapis byłby uznany za ekwiwalentny  

lub satysfakcjonujący dla Wykonawcy, skoro żaden nie został zaproponowany. Wykonawca może 

zaproponować konkretne brzmienie punktu regulującego kary umowne na jego rzecz do wprowadzenia 

do przyszłej umowy pod warunkiem, że potrafi wykazać, że oczekiwane kary są analogicznie 



proporcjonalne do potencjalnie ponoszonych strat, jak we wprowadzonym zapisie na rzecz 

Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 6 : 

W załączniku do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy  w  §8 ust. 4 Zwracamy się z prośbą  

o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę 

obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, 

 w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie 

kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki.  

Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty 

 i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami 

 i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest 

nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, 

Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6 : 

 Zamawiający zgadza się z koniecznością otrzymania w przypadku naliczenia kar noty 

obciążeniowej, nie widzi jednak przy tym konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian dokumentów 

przetargowych. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Jako automatyczne potrącenie kary Zamawiający uznaje automatyczne pomniejszenie bieżących 

płaconych należności na rzecz Wykonawcy o wielkość kary, bez konieczności wcześniejszego 

dostarczenia noty obciążeniowej. Jednak Zamawiający ma świadomość, że wystawienie noty jest 

niezbędne dla prawidłowego udokumentowania takiego zdarzenia (również we własnej rachunkowości)  

i zobowiązuje się, że w takim przypadku nota obciążeniowa zostanie wystawiona i dostarczona 

niezwłocznie po dokonaniu takiego potrącenia. 

 

 

Pytanie 7 : 

Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”), pkt 3.5 Rozdziału 3 SIWZ („Opis 

przedmiotu zamówienia”) Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane  

w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również 

załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (z wyszczególnieniem danych: miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina 

w oddzielnych rubrykach); 

- grupa taryfowa ; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 



b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego  

od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7 : 

 Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane i dokumenty. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Nie wymaga wyjaśnienia. 

 

 

Pytanie 8 : 

pkt 3.5 Rozdziału 3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), §8 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ 

(„Istotne warunki umowy”) Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa  

do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD  

oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg 

wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody  

na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść 

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8 : 

 Zamawiający udzieli niezbędnego pełnomocnictwa, jednak załączony wzór pozostawia  

bez odniesienia się. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający ma zamiar zaaprobować wzór zaproponowany przez wybranego Wykonawcę, 

sprawdziwszy jedynie, czy spełnia on warunki przedstawione w przetargu, jednak nie widzi potrzeby 

odnoszenia się do szczegółowych zapisów przedstawionego wzoru, dopóki pytający Wykonawca nie 

zostanie wybrany. W szczególności Zamawiający nie może brać na siebie zobowiązania do udzielenia 

pełnomocnictwa według dowolnego wzoru, skoro oczekiwania poszczególnych dostawców co do jego 

szczegółowej treści i formy mogą się różnić. 

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi dotyczącej pierwszej części zapytania, udzielenie 

odpowiedzi na drugą staje się bezprzedmiotowe. 

 

 

Pytanie 9 : 

pkt 3.2, pkt 3.5 Rozdziału 3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ 

(„Zestawienie punktów poboru energii”), §8 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ („Istotne warunki umowy”) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony czy nieokreślony? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9 : 

 Odpowiedź zawarta jest w SIWZ, punkt 3.5. 

 



Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający prosi o zapoznawanie się z dokumentacją przetargową przed zadawaniem pytań. 

 

 

Pytanie 10 : 

(jw.) b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 

na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10 : 

 Wypowiedzenie umów nastąpi zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, którego wzór przedstawi 

wybrany w przetargu Wykonawca. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Jako podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie zmian dostawcy po przetargu, Wykonawca ma 

prawo zdecydować, czy życzy sobie w tym względzie objęcia własnymi działaniami również samego 

procesu wypowiadania umów, czy zechce w tym względzie zdać się na Zamawiającego, dostarczając mu 

do podpisu i wysłania wszelkie niezbędne dokumenty. O ile Wykonawca wybierze ten drugi wariant, 

Zamawiający deklaruje wykonanie czynności leżących po jego stronie niezwłocznie i bez zbędnych 

opóźnień. 

 

 

Pytanie 11 : 

(jw.) c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji  

w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz  

w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony,  

w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11 : 

 Zamawiający deklaruje, że po otrzymaniu umów dystrybucyjnych podpisze je niezwłocznie. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Intencją Zamawiającego jest, aby wybrany Wykonawca w ramach udzielonego pełnomocnictwa 

doprowadził do przedstawienia nowych umów dystrybucyjnych, wystawianych przez OSD. Nic nie zwalnia 

wybranego Wykonawcy z tego obowiązku, ani z odpowiedzialności za skuteczne doprowadzenie do ich 

przedstawienia. Jeśli jako zawarcie umów Wykonawca rozumie samą czynność złożenia podpisów na 

przedłożonych umowach dystrybucyjnych, Zamawiający informuje, że zamierza to zrobić samodzielnie. 

 W opinii Zamawiającego, taki podział powinności zaprzecza możliwości określenia procesu 

zawierania tych umów jako przeprowadzonego w pełni samodzielnie przez którąkolwiek ze stron.  

 

 

Pytanie 12 : 

(jw.) d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych 

w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji 

promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12 : 

 Zamawiający nie posiada umów tego typu. 

 

 



Wyjaśnienie odpowiedzi : 

W związku z udzieloną odpowiedzią, druga część zapytania staje się bezprzedmiotowa. 

 

 

Pytanie 13 : 

pkt 3.5 Rozdziału 3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), §8 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ 

(„Istotne warunki umowy”) W przypadku punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy będzie 

przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii. dla których umowa 

dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze 

zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do 

zawarcia umowy dystrybucyjnej  z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez 

siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13 : 

 Co do zasadniczej treści zapytania, Zamawiający chciałby zawrzeć umowy dystrybucyjne 

samodzielnie, co nie zwalnia wybranego Wykonawcy z obowiązku doprowadzenia do ich przedstawienia 

przez OSD. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi dokładniej z uwagi na brak zakończenia ostatniego 

zdania zapytania.  

 

 

Pytanie 14 : 

pkt 3.5 Rozdziału 3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), §8 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ 

(„Istotne warunki umowy”) Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna 

nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany 

przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia 

woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy 

dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca 

będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez 

klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy 

dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien 

ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy 

dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie 

zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający 

przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii dla których 

umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze 

umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14 : 

 Zamawiający zwraca uwagę, że okres 21 dni podany w części informacyjnej zapytania mieści się 

w zakładanym okresie pomiędzy otwarciem ofert a oczekiwanym terminem rozpoczęcia dostaw nawet 

parokrotnie. Zamawiający stoi na stanowisku, że w tej sytuacji ocenę, czy Zamawiający przewidział 

niezbędny czas, pytający Wykonawca mógłby wykonać samodzielnie. W pozostałych kwestiach, 

odpowiedź zawarta jest we wcześniej udzielonych odpowiedziach na pytania, np. w pytaniu 11. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający nie rozumie intencji Wykonawcy zadawania tego samego pytania w różnych 

formach. 

 



 

Pytanie 15 : 

§2 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ („Istotne warunki umowy”), §7 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ 

(„Istotne warunki umowy”), pkt 3.4 SIWZ Rozdziału 3 SIWZ („Opis Przedmiotu Zamówienia”) Wykonawca 

informuje , że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w 

przedmiocie zamówienia taryf w związku z powyższym prosimy modyfikację zapisów poprzez określenie, 

iż „Klient może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez 

Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” . 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15 : 

 Zamawiający dziękuje za udzielenie informacji, choć mając taką świadomość już wcześniej, uważa 

ją za zbędną. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Moce zamówione, choć podane w przetargu, w żaden sposób nie wpływają na rozliczenia  

z dostawcą energii. Ponadto, Zamawiający poinformował o możliwości ich zmiany w przypisie końcowym 

Załącznika nr 1. 

 

 

Pytanie 16 : 

Rozdział 21 SIWZ („Informacja o przewidywanych…”), §2 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ („Istotne 

warunki umowy”) Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 

określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić 

taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione  

w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu 

zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: 

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, 

które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16 : 

 Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia takich zmian w dokumentacji przetargowej. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający ma świadomość, że po przetargu trudno byłoby oczekiwać zawarcia dodatkowej 

umowy według tych stawek, które nie zostały w nim zaproponowane. Dlatego deklaruje, że w przypadku 

przyłączenia dodatkowych punktów poboru, nowe umowy będą zawierane stosownie do przewidzianych 

zapisami SIWZ grup taryfowych, a gdyby okazało się to niemożliwe, nie będzie wymagał od Wykonawcy 

spełnienia tych oczekiwań. 

 

 

Pytanie 17 : 

pkt 15.4 Rozdziału 15 SIWZ („Informacje o formalnościach, …”), pkt 9 Załącznika nr 2 do SIWZ 

(„Formularz ofertowy…”) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną 

(pocztową)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 1. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Analogiczne do wcześniej udzielonych wyjaśnień do odpowiedzi na pytanie 1. 

 



 

Pytanie 18 : 

Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”) Wykonawca zwraca się z prośbą  

o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną  

w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym 

subkontem do wpłat należności przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek 

organizacyjnych/grup fakturowych ? Czy też Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną 

energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT  

ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich 

wyszczególnionych jednostek organizacyjnych? 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18 : 

 Zamawiający spośród dwóch wymienionych w zapytaniu form postuluje przyjęcie pierwszego 

wymienionego rozwiązania, tj. przyjęcia osobnych subkont dla jednostek. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zdaniem Zamawiającego, analogiczny skutek odniosłoby zarejestrowanie każdej z jednostek jako 

całkowicie osobnego klienta, na podstawie odrębnych umów, w których w każdym przypadku gmina 

byłaby stroną (wraz z przypisanym do gminy NIPem), a jednostka wskazana byłaby jako płatnik i adresat 

do korespondencji.  Dopuszczalne są oba rozwiązania, a wybór wersji zostanie uzgodniony z wybranym 

Wykonawcą, z uwzględnieniem specyfiki jego układu bilingowego. 

 

 

Pytanie 19 : 

pkt 13.6 Rozdziału 13 SIWZ („Opis sposobu obliczenia ceny”), §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ 

(„Istotne warunki umowy”) Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, 

opodatkowania energii  podatkiem akcyzowym  wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie 

przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie 

obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, 

podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu 

do umowy." 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19 : 

 Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający nie widzi powodów konieczności uznawania konieczności ponoszenia przez siebie 

konsekwencji zmian tych przepisów, które go nie dotyczą, jak np. podatku akcyzowego, który zgodnie  

z intencją prawodawcy jest nakładany nie na konsumentów, ale na producentów energii.  

 

 

Pytanie 20 : 

§8 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ („Istotne warunki umowy”) Informujemy, że zapisy dotyczące 

kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie 

powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy 

się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy 

jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy 



po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20 : 

 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający uznaje, że ocena Wykonawcy w kwestii sytuacji prawnej, jako naruszenie zasady 

równości stron, jest błędna. Obecne zapisy wprawdzie istotnie sprowadzają wszelką możliwość 

wystąpienia jakichkolwiek kar umownych we wzajemnych relacjach do kar na rzecz Zamawiającego, ale 

dzieje się tak dlatego, że do konieczności ich zastosowania może dojść wyłącznie w sytuacji, gdy 

następuje to  na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdyż : 

- Wykonawca może zbankrutować, a Zamawiający jako samorządowy podmiot publiczny - nie, 

- Wykonawca może utracić prawo do funkcjonowania na rynku bilansującym energii,  

a Zamawiający nie ma obowiązku uczestniczenia w nim, nie występuje o takie prawo ani nie ma 

zamiaru na nim samodzielnie działać, 

- Wykonawca może utracić koncesję na prowadzenie działalności, a działalność Zamawiającego 

nie wymaga jakichkolwiek uprawnień w przedmiocie zamówienia, a więc i nie umożliwia ich utraty. 

Jeśli Wykonawca byłby w stanie wskazać, w jakiej sytuacji mogłoby dojść do konieczności 

poniesienia kar przez Zamawiającego, choćby dla uzyskania oczekiwanej równości stron, powinien 

wskazać okoliczności, które powinny zaistnieć, aby zastosowanie kar na rzecz Wykonawcy okazało się 

konieczne. 

Ponadto dopuszczając wniesienie korekt szczegółowych zapisów do Załącznika nr 3 w trybie 

zapytań przetargowych, zanim stanie się on wzorem przyszłej umowy, Zamawiający nie mógłby i tak 

wyrazić zgody na brzmienie proponowane przez Wykonawcę, co wynika z faktu całkowitej niemożliwości 

określenia wysokości poniesionej szkody. Zamawiający jest podmiotem publicznym, wykonującym 

działania na rzecz społeczności lokalnej : trudno zatem wnioskować, co mogłoby zostać uznane za stratę, 

jeśli na skutek przerwania dostaw przez Wykonawcę doszłoby do utraty danych lub wstrzymania pracy 

Urzędu, a w konsekwencji np. do utraty możliwości uzyskiwania dopłat bezpośrednich przez rolników. 

Należy zauważyć, że potencjalne straty byłyby ogromne, choć nie byłyby poniesione bezpośrednio przez 

Zamawiającego. Analogicznie, trudno mówić o jakichkolwiek policzalnych szkodach lub stratach 

poniesionych przez Zamawiającego w przypadku, jeśli drogi na terenie gminy nie byłyby oświetlane, 

nawet jeśli doszłoby do zdarzeń drogowych spowodowanych przez taką okoliczność. Tak więc, 

wprowadzenie proponowanego zapisu spowodowałoby niemal całkowitą bezkarność Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 21 : 

§8 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ („Istotne warunki umowy”) Zwracamy się z prośbą o określenie, 

iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. 

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich 

udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary 

umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem 

wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody 

operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy 

ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. 

Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma 

możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 6. 

 



Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Analogiczne do wcześniej udzielonych wyjaśnień do odpowiedzi na pytanie 6. 

 

 

Pytanie 22 : 

Załącznik nr 1 do SIWZ („Zestawienie punktów poboru energii”) Informujemy, że Wykonawca  

w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu 

rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu  

do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy  

6 miesięcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 4. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Nie wymaga wyjaśnienia. 

 

 

Pytanie 23 : 

SIWZ, Załączniki do SIWZ, pkt 13.4 Rozdziału 13 SIWZ („Opis sposobu obliczenia ceny”) Prosimy 

o udostepnienie SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ (ze szczególnym uwzględnieniem Załączników nr 1  

i 2 do SIWZ) w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23 : 

  Zamawiający wysyła pytającemu Wykonawcy na adres internetowy podany w zapytaniu wersję 

edytowalną Załącznika nr 2, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 13.4. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający nie widzi jakiejkolwiek potrzeby Wykonawcy w kwestii udostępniania SIWZ w wersji 

edytowalnej, zwłaszcza, że prośba taka nie została w żaden sposób uzasadniona. Natomiast odnośnie 

Załącznika nr 1, Zamawiający zwraca uwagę, że załącznik ów pełni w postępowaniu rolę wyłącznie 

informacyjną. Zamawiający deklaruje udostępnienie go wybranemu Wykonawcy, a nie wszystkim, już na 

etapie postępowania, gdyż jego posiadanie w tej wersji nie wpływa na ofertę, nie jest on wymagany przy 

złożeniu oferty, a więc posiadanie go w tej wersji ani nie ułatwia, ani nie warunkuje możliwości jej 

złożenia. 

 

 

Pytanie 24 : 

Dotyczy: §8 Załącznik nr 3 do SIWZ  

Wykonawca wnosi o usunięcie treści w/w paragrafu. W przypadku nie wyrażenia zgody na 

usunięcie zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu wysokości kary umownej o której mowa w ust. 1 

do wartości 10%. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24 : 

 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Propozycja Wykonawcy w kwestii rezygnacji z kar umownych jest z oczywistych przyczyn nie do 

przyjęcia. Natomiast odnośnie prośby, będącej w istocie próbą negocjowania wielkości tych kar, tj. 

uzyskania ich obniżenia do 10%, Zamawiający nie może się na nią zgodzić, gdyż zaproponowana 



wielkość jest, zgodnie z obowiązującymi zasadami, proporcjonalna do potencjalnie ponoszonych strat. W 

sytuacji zaprzestania świadczenia dostaw przez wybranego Wykonawcę doszłoby do ich realizacji przez 

tzw. sprzedawcę z urzędu lub rezerwowego, a więc do gorszych warunków dostaw dla Zamawiającego, 

przy różnicy najprawdopodobniej przekraczającej zaproponowane 20%. Tak więc wielkość kar umownych 

doprowadziłaby jedynie do konieczności wyrównania strat Zamawiającego z tego tytułu, a i to 

najprawdopodobniej jedynie częściowego.  

 

 

Pytanie 25 : 

(przesłane jako ciąg dalszy pytania powyżej) Ponadto kary umowne nie podlegają opodatkowaniu 

w związku z tym powinna zostać wystawiona nota obciążeniowa.  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 6. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Analogiczne do wcześniej udzielonych wyjaśnień do odpowiedzi na pytanie 6. 

 

 

Pytanie 26 : 

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania 

umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 1. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Analogiczne do wcześniej udzielonych wyjaśnień do odpowiedzi na pytanie 1. 

 

 

Pytanie 27 : 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie określonym w 

zapytaniu? Jeśli tak - jakie są terminy obowiązywania wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji 

promocyjnych/programów lojalnościowych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 12. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Analogiczne do wcześniej udzielonych wyjaśnień do odpowiedzi na pytanie 12. 

 

 

Pytanie 28 : 

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia  

w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego 

ewentualne zakwestionowanie przez OSD?  

 



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28 : 

 Zamawiający udzieli niezbędnego pełnomocnictwa, opartego na wzorze zaproponowanym przez 

wybranego Wykonawcę. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

W związku z udzieleniem powyższej odpowiedzi dotyczącej pierwszej części zapytania, udzielenie 

odpowiedzi na drugą staje się bezprzedmiotowe. 

 

 

Pytanie 29 : 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w 

wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie 

potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:  

- nr NIP 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);  

- moc umowna;  

- numer licznika; numer ewidencyjny PPE 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;  

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy  

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy  

- planowane roczne zużycie energii; 

- grupy taryfowe; 

Oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne 

dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 7. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Analogiczne do wcześniej udzielonych wyjaśnień do odpowiedzi na pytanie 7. Jednocześnie z 

uwagi na brzmienie ostatniego zdania wynikające z braku jego stosownego zakończenia, Zamawiający 

informuje, że zakup energii przez niego wynika z konieczności realizacji nałożonych na samorządy zadań, 

a nie tylko z powodu odrzucenia błędnych danych. 

 

 

Pytanie 30 : 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników nr 1 i 2 do SIWZ w wersji 

edytowalnej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30 : 

 Analogiczna do wcześniej udzielonej odpowiedzi na pytanie 23. 

 

 

 



Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Poza kwestią dotyczącą udostępnienia SIWZ, analogiczne do wcześniej udzielonych wyjaśnień do 

odpowiedzi na pytanie 23. 

 

 

Pytanie 31 : 

Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie szacunkowego zużycia energii elektrycznej w 

rozbiciu na każdy punkt poboru. Taka informacja będzie niezbędna zarówno do sporządzenia wyceny 

oraz jak i do późniejszego dokonania zgłoszenia zmiany sprzedawcy do OSD. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 31 : 

 Informacja ta na etapie przetargu, czyli sporządzania wyceny, nie jest Wykonawcy konieczna, 

gdyż zgodnie z jego zapisami nie mają oni możliwości odrębnego składania oferty dla poszczególnych 

PPE. Zgadzając się z pozostałą treścią, Zamawiający informuje, że wielkość zużycia punktami zostanie 

udostępniona wybranemu Wykonawcy. 

 

Wyjaśnienie odpowiedzi : 

Zamawiający ma świadomość, że np. dla oświetlenia mogą obowiązywać odmienne warunki 

kalkulacji ceny i dlatego podał w treści SIWZ (punkt 3.3) informację na temat tego, ile wynosi udział 

energii zużywanej w ten sposób w poszczególnych taryfach. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kodrąb  

(-)  

Bożena Krawczyk 


