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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „DOSTAWA 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY ZARZECZE NA ROK 2020” 

 

Wójt Gminy Zarzecze działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) składa wyjaśnienia  

na zadane w trakcie postępowania pytania. 

 

WYKONAWCA NR 1 

 

Pytanie 1 
1) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony czy określony? 
2) Z wiedzy Wykonawcy wynika, że PPE z pozycji 93 jest objęty kompleksową dostawą energii 

(fotowoltaika). Prosimy o weryfikację. Prosimy również o wykreślenie PPE objętych fotowoltaiką              
z wykazu dotyczącego przedmiotu zamówienia. 
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są PPE obejmujące mikroinstalacje koniecznym jest, 
zgodnie z definicją prosumenta wskazaną w art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii 
z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), zawarcie umowy kompleksowej.                       
Co więcej, wzorzec Oferty zaproponowany przez Zamawiającego nie jest dostosowany do wyceny 
sprzedaży energii elektrycznej dla PPE obejmujących mikroinstalacje, co uniemożliwia prawidłowe 
skalkulowanie wartości zamówienia. Wykonawca informuje, że złożona Oferta może dotyczyć 
wyłącznie świadczenia sprzedaży energii elektrycznej dla PPE nieobejmujących mikroinstalacji. 

3) Czy w przedmiocie zamówienia (wykaz ppe) zawarte są jeszcze jakieś umowy kompleksowe?                   
Jaki jest ich okres wypowiedzenia? Kto będzie za to odpowiedzialny- Zamawiający czy Wykonawca? 
Kto będzie odpowiedzialny za zawarcie umowy dystrybucyjnej w przypadku gdy znajdują się takie 
obiekty? 

Odpowiedź 
1) Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. 
2) Pkt 93 w zestawieniu zostaje usunięty. 
3) W wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ nie ma PPE, na które zawarte są umowy 

kompleksowe. 
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Pytanie 2 
Formularz oferty- Załącznik nr 1 do SIWZ- Prosimy o określenie jaką wartość wolumenu przyjąć do 
obliczenia oferty?  Kolumna B formularza cenowego. Prosimy o uzupełnienie wymaganej wartości 
celem uniknięcia rozbieżności w ofertach poszczególnych Wykonawców. 
Odpowiedź  
W załączniku nr 1 pomimo usunięcia jednego PPE, należy przyjąć wartość 1.060.435 kWh.  
 
Pytanie 3 
Umowa §7 ust. 4 oraz §7 ust. 6 
Prosimy o wykreślenie zdania: „W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę 
od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii 
elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej                          
w danym okresie rozliczeniowym do PPE Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej” 
oraz ostatniego akapitu §7 ust. 6. 
Wykonawca w procesie fakturowania nie dopuszcza przyjęcia innej formy podstawy rozliczeń, niż tej 
dokonywanej na podstawie danych bezpośrednio przekazanych Wykonawcy przez OSD. Z uwagi na 
powyższe, prosimy o usunięcie ze wskazanego ustępu zapisu stanowiącego o przyjęciu alternatywnej 
formy podstawy rozliczeń. 
Odpowiedź 
Zamawiający wykreśla przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla wnioskowane zapisy.                               
W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”. 
 
Pytanie 4 
Umowa §7 ust. 5 
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie 
ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze 
dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT               
w okresach identycznych z okresami byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy                                         
o wykreślenie przywołanych zapisów. 
Odpowiedź 
Zamawiający wykreśla przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla wnioskowane zapisy.                                
W związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”. 
 
Pytanie 5 
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 
wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) 
zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie 
rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur 
VAT. 
 
Pytanie 6 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie godzinowego terminu składania ofert w dniu 
28.11.2019 r. na godzinę 10:00 lub później. Konieczność przedłożenia oferty do godz. 8:55 zmusza 
Wykonawcę do jej wysyłki w dniu 26.11.2019r., ze względu na fakt, że nie wszystkie firmy kurierskie 
dostarczają przed tą godziną przesyłki. Wydłużenie wskazanego czasu, pozwoli na przygotowanie 
kompletnej oferty. 
Odpowiedź 
Zamawiający w związku z zaplanowanymi wcześniej zadaniami nie zmienia terminu składania ofert. 
 
 



Pytanie 7 
Umowa §7 ust. 8 
Wykonawca wystawia faktury VAT w oparciu o dane przekazywane Wykonawcy przez OSD. Biorąc pod 
uwagę stosowanie przez operatorów okresy rozliczeniowe oraz terminy przekazywania danych 
pomiarowych, może okazać się, że nie będzie można dokonać rozliczeń dla wszystkich punktów poboru 
jedna fakturą w obrębie NIP w danym okresie rozliczeniowym. 
Prosimy o modyfikację zapisu, zgodnie z aktualnym stanem prawnym poprzez wskazanie,                                        
że „Wykonawca wystawia faktury w terminie do 14 dni od pozyskania odczytów od właściwego OSD”. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia więcej niż jednej faktury VAT dla poszczególnych 
Odbiorców w ramach danego okresu rozliczeniowego w każdym przypadku, gdy Wykonawca otrzyma 
od OSD takie dane pomiarowe? 
Odpowiedź 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapis §7 ust. 8. W związku z powyższym 
modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”. 
 
Pytanie 8 
Umowa §7 ust. 10 
Informujemy, że zapisy dotyczące zwrotu nadpłaconej kwoty nie są możliwe do spełnienia przez 
Wykonawcę. Nadpłata jest bowiem zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana 
na konto Klienta, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu 
rachunku bankowego. Wykonawca nie ma możliwości zwrócić nadpłaty automatycznie. W związku                  
z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści:                 
„W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą,                         
a powstałą nadpłatę zaliczy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy.                                
W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez 
Zamawiającego numer rachunku bankowego.” 
Powyższy sposób rozliczania nadpłat jest zgodny § 34 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną. 
Odpowiedź 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapis §7 ust. 10. W związku z powyższym 
modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”. 
 
Pytanie 9 
Umowa §8 - Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych 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 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i nie usuwa wskazanych zapisów w §8 Projektu 
umowy. 
 
 
Pytanie 10 
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo 
wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. 
Odpowiedź 
Zamawiający dodaje w §8 ust. 6 o brzmieniu: „W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający 
każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową”. 
 



Pytanie 11 
Czy Zamawiający do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany 
sprzedawcy u OSD wyrazi zgodę na zastosowanie wzoru Pełnomocnictwa  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 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru Pełnomocnictwa stosowanego przez wybranego 
Wykonawcę. 
 
Pytanie 12 
Umowa § 7 ust. 3 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: 
"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem 
nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub 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 
Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 3 na następujący: „Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne 
w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji wynikających z nowelizacji przepisów 
podatkowych skutkujących zmianą podatku akcyzowego lub podatku VAT. 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.” W związku z powyższym 
modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”. 


