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Rypin, 29 września 2022 r. 

ZP.271.11.5.2022 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rypińska Grupa Zakupowa. 

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”  

Numer postępowania ZP.271.11.2022 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ   

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśniam 

treść zapytań, które wpłynęły 21 września 2022 roku  i 22 września 2022 roku. 
 

 

Pytanie 1  

Rozdział III SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.18 oraz Załącznik nr 6 do 

SWZ Projektowane postanowienia umowy Zobowiązania Stron §6 ust.5  

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne 

jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień,  

o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności 

na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa 

energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec 

powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 2  

Rozdział III.1. SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 zamówienia - 

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów grupa taryfowa C, G, R pkt.6  

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację, czy Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych "Rypin" Sp. z o.o. posiada koncesję, czy wpis do MIOZE – Rejestru 

wytwórców w małej instalacji?  

Odpowiedź 

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin" Sp. z o.o. nie posiada 

koncesji.  

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin" Sp. z o.o. posiada wpis do 

Rejestru wytwórców energii w małej instalacji (MIOZE). 

 

Pytanie 3  

Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Rozliczenia § 12 ust.3  

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, dlatego też nie jest możliwe automatyczne 
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przedłużenie 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. 2018 poz. 

2174 ze 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 21 dni od 

daty wystawienia 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 4  

Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Rozliczenia § 12 ust.7  

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez 

Zamawiającego, chyba że…. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, 

dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od 

obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą 

o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie 

reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 5  

Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Rozliczenia § 12 ust.8  

Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien 

dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty 

pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata.  

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: 

„Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, 

Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty 

rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres 

rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury 

VAT. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 6  

Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Rozliczenia § 13 ust.1  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT 

za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie  

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. 

zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem 

kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych 

fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania 

faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument 
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w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub 

znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również 

aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez 

zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 7  

Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Rozliczenia § 13 ust.1  

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 akceptuje przedstawiony przez wykonawcę sposób prezentacji danych na 

fakturze. 

 

Pytanie 8  

Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Wstrzymanie sprzedaży 

energii § 14 ust.2  

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek 

pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw 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 wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, 

poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty 

zaległych i bieżących należności oraz powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcy faktury) na 

piśmie (lub w postaci elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail)  

o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu poboru”. Bez 

zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania 

zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie 

domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy  

w takim gospodarstwie domowym. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 9  

Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Kary Umowne §18  

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych 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)”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 10  

Załącznik nr 1a Wykaz PPE do SWZ  

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację:  
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- podanej taryfy „C1” w tabeli Gminy Rypin lp.49  

- numerów PPE w tabeli dot. Powiatu Rypińskiego lp. 22,26 wskazane numery są numerami  

z przed enumeracji  

 

Odpowiedź 

Zamawiający koryguje podaną grupę taryfową – winno być C11. 

Właściwe numery dla poz. 22 i 26 zostaną przekazane wraz z danymi do zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 11  

Załącznik nr 1b Wykaz PPE do SWZ  

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy dla punktów z grupy taryfowej B23, gdzie 

zmiana sprzedawcy występuje po raz pierwszy układy pomiarowe są lub będą dostosowane 

do zasady TPA? Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez 

Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy 

kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.  

Odpowiedź 

Zamawiający w Rozdziale III.2 pkt 6 poinformował wykonawców, że „Układy pomiarowe są 

dostosowane do procedury zamiany sprzedawcy.” 

 

Pytanie 12  

Wykonawca informuje, że w celu terminowego i poprawnego przeprowadzenia procesu 

zmiany sprzedawcy obustronnie podpisane umowy ze wszystkimi podmiotami wchodzącymi 

w skład Grupy Zakupowej muszą trafić do Wykonawcy do dnia 15.11.2022r. Czy 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zobowiązanie? 

Odpowiedź 

Umowy zostaną zawarte w najszybszym możliwym (zgodnym z przepisami) terminie. 

Zamawiający nie może zobowiązać się do podpisania umów i przekazania wszystkich 

dokumentów do 15.11.br, ponieważ opóźnienia mogą wystąpić z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

 

Pytanie 13 

Rozdział XVI SWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pkt. 15 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanego zapisu, gdyż gwarancja wygasa w 

terminie ważności i po tym terminie wygasają zobowiązania Gwaranta z tytułu wystawienia 

gwarancji, a więc nie ma konieczności wysyłania dodatkowego oświadczenia Beneficjenta o 

zwolnieniu zabezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 14 

Rozdział XVI SWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pkt. 15 

Czy w przypadku własnoręcznie podpisanego żądania, również bank beneficjenta może 

potwierdzić, że żądanie zapłaty zostało złożone przez osoby uprawnione do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego, a nie tylko przez notariusza/radcę 

prawnego? 

Czy w przypadku złożenia żądania zapłaty w formie elektronicznej czy poniższy zapis byłby 

dla Zamawiającego akceptowalny: 

„w przypadku żądania zapłaty sporządzonego w formie elektronicznej – żądanie zapłaty musi 

zostać przesłane w formacie pliku spakowanego przy wykorzystaniu oprogramowania typu 
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ZIP lub RAR i zabezpieczonego hasłem, dołączonego do wiadomości e-mail, wysłanej na 

adres ….. 

Żądanie zapłaty musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do 

żądania zapłaty należy dołączyć dokument w formie elektronicznej opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzający uprawnienie do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta”. 

Odpowiedź 

Zamawiający w SWZ Rozdział XVI pkt 7 ppkt wskazał wymagania dotyczące złożenia 

żądania zapłaty na piśmie (w formie tradycyjnej)” „Dokument musi przewidywać możliwość 

złożenia żądania zapłaty co najmniej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 

(zamawiający dopuszcza poświadczenie podpisów przez notariusza/adwokata/radcę 

prawnego) oraz w formie elektronicznej na wskazany przez gwaranta adres e-mail. 

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie zgodności podpisów przez Bank Beneficjenta jako 

sposób alternatywny, a nie obligatoryjny. Wraz z żądaniem zapłaty Beneficjent przekaże 

dokumenty poświadczające, że osoba podpisująca wezwanie jest uprawniona do 

reprezentowania Beneficjenta (zaciągania zobowiązań), przy czym dokumenty 

potwierdzające to uprawnienie sporządzone na piśmie zostaną potwierdzone za zgodność  

z oryginałem (skan/kserokopia) przez Beneficjenta.” 

W odniesieniu do sposobu złożenia żądania zapłaty w formie elektronicznej zamawiający nie 

wnosi uwag do przedstawionej przez wykonawcę propozycji. 

 


