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Warszawa, dnia 22.07.2015 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
Ul. Chełmżyńska 180a 
04-464Warszawa 
Reprezentujący  
Gminę i Miasto Stawiszyn 
ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn      Uczestnicy Postępowania Przetargowego 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy i Miasta Stawiszyn prowadząc postępowanie o udzieleniu 

zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania: „ Zakup energii elektrycznej” 

przesyła niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy, które drogą mailową w dniu 21.07.2015 r. wpłynęły do 

Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-236-2015, nr ogłoszenia BZP 181232 - 2015; 

 

 

Pytanie 1   
W Projekcie umowy – w §2 ust. 2 informujemy, że zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Umów 

Dystrybucyjnych podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-

rozliczeniowych jest OSD, Wykonawca nie może więc ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze 

strony OSD. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Odpowiedź na pytanie 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu §2 ust. 2. Zapisy pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie 2   
W Projekcie umowy – w §5 ust. 3 z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy, 

ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, Wykonawca zwraca się z prośbą o 

modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty 

dotyczące efektywności energetycznej. 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 na pytanie 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. Zapisy §5 

ust. 3 pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 3  

W Projekcie umowy – w §6 ust. 9 informujemy, że obowiązek zapłaty kar umownych może być dyskryminujący 

dla Wykonawcy w przypadku braku uzyskania w terminie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. 

Zaznaczamy także, iż określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu 

do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury uznana może zostać za rażąco wysoką i w opinii 

Wykonawcy nie przekłada się na ewentualną szkodę Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iż 

przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie 

Wykonawców, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. W 

związku z tym, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych oraz o 

określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).  

W przypadku braku zgody na powyższe, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu dotyczącego 

potrącenia kar umownych w ten sposób, że potrącenie kary umownej będzie miało miejsce po uprzednim 
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wystawieniu noty obciążeniowej. 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. 

Odpowiedź na pytanie 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust. 9.  

Pełnomocnik Zamawiajacego pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-

rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie 

nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym 

samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. 

Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i 

rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy. W związku z powyższym zapis § 6 ust. 9 Projektu umowy 

pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z art. 11 ust. 11 Projektu umowy: „Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie, o ile nie zostają 

potrącone, płatne będą na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Stronę uprawnioną do żądania 

zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od ich doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty takiej kary.” 

 

Pytanie 4  

W Projekcie umowy – w §8 ust. 1 informujemy, ze zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne 

obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie 

dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach 

domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy 

odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści 

zgodnej z ustawą Prawo energetyczne. 

Odpowiedź na pytanie 4 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust 1 Projektu Umowy pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie 5  

W Projekcie umowy – w §11 ust. 3 informujemy, iż dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy są udostępniane Odbiorcy przez OSD. Zamawiający jest więc w ich posiadaniu i to on 

odpowiada za prawidłowość przekazanych danych.  

W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania 

umowy? Przedmiotowy dokument stanowić będzie również załącznik do umowy 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla 

każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

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

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- 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 

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 na pytanie 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże w wersji elektronicznej Excel wszelkie dane, które jest w 

stanie pozyskać z faktur i umów. 
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Pytanie 6 

W Projekcie umowy – w §11 ust. 4 oraz ust. 9 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 

przedmiotowych zapisów 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 zdania o treści: 

„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 na pytanie 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż zwiększenia PPE oraz dokonania 

zmiany grup taryfowych można dokonać jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wycenione w Ofercie.  

 

Pytanie 7 
Jakie są okresy rozliczeniowe dla poszczególnych punktów poboru energii?  

Odpowiedź na pytanie 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że lokaly OSD stosuje dla taryfy B23 miesięczny okres rozliczeniowy, a 

dla taryf C1x i G1x dwumiesięczny okres rozliczeniowy 

 

Pytanie 8  
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 na pytanie 8 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający udzieli pełnomocnictwa zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

projektu umowy. Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 

pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD 

 

Pytanie 9 
Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony? 

Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 

 

Pytanie 10 
Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

Odpowiedź na pytanie 10 
Obecnym sprzedawcą jest PKP Energetyka S.A. 

 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy droga korespondencyjną?  

Odpowiedź na pytanie 11 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną. 

 

/-/Ewa Pacek 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

 
 

 


