
 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gniewoszów „ZAKUP

ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GNIEWOSZÓW ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH“

Pytania

Pytanie 1. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury

zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony

Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla

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

 - numer PPE

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 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. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Pytanie 2. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony

czy nieokreślony?

Pytanie 3. 

Wykonawca  zwraca  sią  z  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  podane  przez  Zamawiającego  parametry

dystrybucyjne  –  w  szczególności  moc  umowna  i  grupa  taryfowa,  są  zgodne  z  aktualnymi  umowami

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi

przez właściwego OSD? 



Pytanie 4. 

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 ?

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który

upoważnia  go  do  swobodnego  dysponowania  obiektami  opisanymi  w  przedmiocie  zamówienia?

Informujemy,  że  brak  takiego  tytułu  może  skutecznie  uniemożliwić  dalsze  czynności  związane  ze

zgłoszeniem  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  do  lokalnego  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego

zgodnie z jego procedurami. 

Pytanie 6. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą

korespondencyjną.

Pytanie 7. 

dot. Załacznik nr 5 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 6 ust. 6

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić,  

w  jakim  terminie  Zamawiający  otrzyma  fakturę,  co  może  powodować  komplikacje  przy  ustalaniu

prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności

na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku

podatkowego,  w  konsekwencji  narażając  Wykonawcę  na  sankcje  skarbowe  

z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11

marca  2004r.  o  podatku  od towarów i  usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz.  535 z późn.  zm.)  stanowi,  iż  w

przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W

związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie

przedmiotowego  zapisu  w  następujący  sposób:  „Należności  wynikające  z  faktur  VAT  będą  płatne  w

terminie … dni od daty wystawienia”.

Pytanie 8. 

dot. Załacznik nr 5 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 11 ust. 1.3

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości

stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar

umownych lub 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.



Pytanie 9. 

dot. Załacznik nr 5 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 11 ust. 1.4

Wykonawca zwraca się z prosba o modyfikację powyższego zapisu i wprowadzenie zapisu „Kary umowne

zostana naliczone do wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego“ 

Pytanie 10. 

dot. Załacznik nr 5 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 11 ust. 1.5 i 1.6

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, w związku z czym, dla potrzeb ich

prawidłowego  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.

Pytanie 11.

dot. Załacznik nr 5 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 12 ust. 1

Wykonawca zwraca się z prośba o wyreślenie §12 ust. 1 ze wzgledu na fakt że w treści przedmiotowego

zapisu  Zamawiający  powołuje  się  na  §3  ust.1  pkt.  g)  natomiast  §  3  posiada  tylko  

ust. 1 od a do f ( w umowie nie figuruje §3 ust.1 pkt. g) 

Odpowiedzi:

Ad 1. Dane będą przekazane w formie elektronicznej w formacie dokumentu excel bądź world. Nie

jest to pierwsza zmiana sprzedawcy;

 

Ad 2. Tak umowy dystrybucji są zawarte na czas nieokreślony.

 

Ad 3. Tak.

 

Ad 4. Zamawiający stosuje swój wzór pełnomocnictwa. Jeśli potencjalny Wykonawca  ma co
do tego wątpliwości, powinien inaczej sformułować zapytanie oraz wskazać stosowne 
zmiany, które mogły by ułatwić przeprocesowanie. W przeciwnym razie składając ofertę 
akceptuje poprawność powyższego dokumentu tym samym ponosi odpowiedzialność za 
prawidłowe przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

 

Ad 5. Tak dysponuje.

Ad 6. Tak dopuszcza.

Ad 7. Tak, zamawiający zmodyfikował odnośne zapisy umowy .



Ad 8. zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powyższych zapisów.

Ad 9. zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powyższych zapisów.

Ad 10. zamawiający zmodyfikował umowę wprowadzając zapis o wystawianiu noty 
obciążeniowej.

Ad 11. zamawiający ujednolicił zapisy umowy .

 


