
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                Fz. 2380.13.C.20.2020                                     Białystok, dnia 08 lipca 2020 r. 
 
 
W postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO (postępowanie nr 
13/C/20) wpłynęły następujące pytania: 
 
1. Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 

1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 
2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)  
3)      data zawarcia umowy 
4)      obowiązuje od  
5)     obowiązuje do 
6)   okres wypowiedzenia [m/c] 
W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również 
poniższych informacji: 
7)    numer umowy z OSD, 
8)   data zawarcia 
9)   obowiązuje od 
10)   obowiązuje do 
11)   okres wypowiedzenia [m/c] 

 
2. Wykonawca prosi o informację, kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie aktualnie 

obowiązujących umów? 
 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie § 4 ust. 10 Załącznik nr 5 do SIWZ poniższym 

zapisem: 
     „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem w terminie do 

30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień uregulowania należności 
przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”. 

 
4. Dotyczy § 4 ust. 11 Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie podatników 
sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi rozliczeniowymi 
Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do identyfikacji 
podmiotu wpłacającego,  a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają 
obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników 
VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy 
ujawnionych w wykazie.  W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest 
rachunkiem wirtualnym,  służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w 
wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu 
Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 roku wynika , iż obecnie trwają prace nad 
udostepnieniem podatnikom narzędzi umożliwiającym weryfikację czy rachunek wirtualny jest  
związany z rachunkiem który znajduje się w wykazie MF.  Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata 
na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami.  W  związku z powyższym 
wnosimy o wykreślenie zapisu.  
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający 
zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas 
weryfikacji numeru rachunku: „ Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym 
wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że 
Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt. 
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5. Wykonawca prosi o dodanie do § 6 ust. 2 Załącznik nr 5 do SIWZ poniższego zapisu: 
Warunkiem rozpoczęcia dostaw od 01.01.2021 r. jest pozytywnie przeprowadzona procedura 
zmiany sprzedawcy oraz zgłoszenie umowy do Operatora systemu Dystrybucyjnego”. 

 
6. Wykonawca prosi o usunięcie zapisu § 8 Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu certyfikatów) lub innych 
opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny 
energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów. 

 
8. Czy zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ. 
 
9. Czy Zamawiający posiada ppe, w których zainstalowane są jakiekolwiek źródła wytwórcze energii 

elektrycznej ( np. fotowoltaika, mikroinstalacja, OZE). Jeśli tak czy Zamawiający zaakceptuje 
zawarcie umowy na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę w tego typu umowach?  

 
10. 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:  
1. nazwa i adres firmy;  
2. nr NIP jednostek podległych  
3. opis punktu poboru;  
4. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);  
5. moc umowna;  
6. numer licznika; numer ewidencyjny PPE  
7. Operator Systemu Dystrybucyjnego;  
8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy  
9. numer aktualnie obowiązującej umowy  
10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy  
11. planowane roczne zużycie energii;  
12. grupa taryfowe (nowa i obecna)  
13.czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów 
kompleksowych;  
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:  
14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;  
15. dokument nadania numeru NIP;  
16. dokument nadania numeru REGON;  
17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;  
 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dokumentu 
potwierdzającego umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii. elektrycznej 
oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż 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. 

 
11. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:  

a) Czy zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży 
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany 
sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie przeprowadzona 
po raz pierwszy?  

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony czy nieokreślony?  

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? jaki jest okres wypowiedzenia 
obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy 
zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 



skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy tez upoważni do tej czynności 
Wykonawcę?  

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?  

 
12. Czy układy w grupie taryfowej B są dostosowane do zasady TPA? 
 
13. Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania 

umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną? 
 
14. W odniesieniu do zapisów w § 2 projektu umowy, czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie 

zapisu poprzez dodanie po kropce: „Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym”. 

 
15. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par 4 ust 6 projektu umowy zaakceptuje 

modyfikację zapisu w następujący sposób: „Rozliczanie sprzedaży energii elektrycznej będzie 
odbywać się w okresach rozliczeniowych, zgodnych z okresami rozliczeniowymi udostępnionymi 
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego? Wykonawca wystawiając faktury opiera się na 
danych udostępnionych przez właściwego OSD. 

 
16. Czy Zamawiający w odniesieniu do par 4 ust 10 projektu umowy rozważy możliwość zmiany 

terminu płatności na 21 dni od daty sprzedaży? W przypadku braku zgodny na termin 30 dni od 
daty wystawienia faktury. W systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od 
otrzymania”, z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje. 

 
17. Czy Zamawiający w odniesieniu do par 4 ust 10 projektu umowy rozważy możliwość zmiany 

zdanie drugie w następujący sposób: Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Wykonawcy. 

 
18. Czy w odniesieniu do zapisów par 6 ust 5 Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu na 

następujący sposób: Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 
Wykonawcy? 

 
19. Treść paragrafu 8 ust 1 projektu umowy narusza niepisaną zasadę obowiązującą w polskim 

prawie – zasadę symetrii Stron Umowy. Zgodnie z tą zasadą warunki umowne powinny być 
sformułowane w taki sposób, aby nie faworyzować żadnej z nich. § 8 zastrzega w sposób 
jednostronny możliwość rozwiązania Umowy na rzecz podmiotów określanych mianem 
Zamawiającego. Proponujemy, zastrzeżenie o analogicznej formie tyle, że na rzecz Wykonawcy. 
Powyższe można osiągnąć poprzez oznaczenia konkretnych Stron Umowy wyrazem „Strona”, 
używając go w odpowiednich formach językowych oraz zmianę wysokości karty umownej na: 10 
% wartości nierealizowanej części zamówienia, której dotyczy odstąpienie? 

 
20. Czy Wykonawca zaakceptuje modyfikację zapisu w par 8 ust 2 projektu umowy zapisu w 

następujący sposób : Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych ...”do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody?” 

 
21. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy przepisów prawa 

wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 
dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikacje zapisu 
par 9 ust 1 projektu Umowy poprzez dodanie kolejnego punktu: 
h) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 
realizację umowy a w szczególności zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku 
VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a 
szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub 
przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem prawa 
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej 
zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od 
dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 



 
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par 9 projektu umowy w następującego zapisu : 

Żadna ze Stron nie ma prawa dokonać przelewu swoich praw i/lub przeniesienia swoich 
obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż zgoda drugiej Strony nie 
jest wymagana wyłącznie na przeniesienie przez Stronę uprawnioną do otrzymania zapłaty 
wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących jej wobec drugiej Strony. 
 

23. Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 1 do umowy 
stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Dla których punktów poboru Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe a dla 
których rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług 
dystrybucji? 
b) Dla których punktów poboru procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz 
pierwszy? 
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 
określony, czy nieokreślony? 
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów 
poboru energii elektrycznej?  
e) Czy dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej / umowy kompleksowe wymagają 
wypowiedzenia bądź złożenia do Sprzedawcy oświadczenia o ich nie przedłużeniu? Jeśli tak, jaki 
jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 
elektrycznej i na jaki okres zostały zawarte? 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminie pozwalającym na 
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 
Wykonawcę? 
g) 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 
? 
h) 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? 

 
24. Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 1 do umowy 

stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
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 (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w odzielnych polach – 
kolumnach zestawienia); 
- 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: 
- 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 okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego 
od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne. 

 
25. Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 1 do umowy 

stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
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 proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za 
treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez 
OSD? 

 
26. §6 ust. 1-2 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)"), Rozdział IV 

SIWZ ("TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA") 
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany 
sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:  
„1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021 r., lecz nie 
wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej (umowy kompleksowej), po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 
Umowa obowiązuje do 31.12.2022 r. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa 
w §4 ust. 5 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, 
następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do 
dnia rozwiązania Umowy. 
2. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2021 r., 
lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy sprzedaży 
energii elektrycznej (umowy kompleksowej), po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.“ 

 
27. §2 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w 

przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym proszę o modyfikację 
zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zmienić moc umowną do obiektów w ramach 
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”. 

 
28. §4 ust. 3 i 6, §5 ust. 1-3 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to 

OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców 
danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek 
stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób 
ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym 
zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego 
i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez 
OSD okres.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni 
obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia 
rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez 
OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu 
wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)? 
Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko 
w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.  
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów §4 ust. 3 i 6 do treści: 



     „3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii 
elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, ustalonej na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych 
w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla 
określonej taryfy, określonych w Umowie. 
... 
6. Rozliczanie sprzedaży energii elektrycznej będzie odbywać się w okresach rozliczeniowych 
zgodnych z okresami rozliczeniowymi wskazanymi przez OSD, 
w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.” 
oraz modyfikację zapisów §5 ust. 1-3: 
„1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, 
Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie skorygowanych 
danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych Wykonawcy) przez OSD. 
2. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa 
w ust. 1, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub też okres występowania nieprawidłowości albo 
błędów. 
3. Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego. Jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, podstawę rozliczenia stanowi 
średnia za okres doby liczba jednostek energii, obliczana na podstawie sumy jednostek energii 
elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowy w poprzednim lub następnym 
okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W 
korekcie należy uwzględnić sezonowość poboru energii oraz inne udokumentowane 
uwarunkowania mające wpływ na wielkość poboru energii.” 

  
29. §9 ust. 1 lit a), §9 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
        Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze 
zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Proszę 

       o dodanie do przedmiotowego zapisu §9 ust. 1 lit a) zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej 
ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia 
ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. oraz modyfikację §9 ust. 
2 do treści „Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. a, nie wymagają podpisania przez Strony 
aneksu w tym zakresie.”. 

 
30. §4 ust. 11 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. 

rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest 
powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i 
znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 
Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach 
(https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat/)  – 
rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług 
nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to  to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane 
do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany 
jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest powiązany. 
Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów 
na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo 
sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek 
wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze 
VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą 
traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.  

       W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści ,,Wykonawca ma 
obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy 
rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany 

       z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym 
wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie 

       z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).’’ 



 
31. Rozdział XIV, pkt 3 SIWZ ("INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE...") 
       Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez 

przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia 
dokumentami) do Wykonawcy? 

      Czy Zamawiający przygotuje ww. dokument umowy? 
 

32. §4 ust. 10 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       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. 
2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.  
Równocześnie Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego 
miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, 
w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 
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 przez Zamawiającego w terminie 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak 
nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 30 dni od terminu 
płatności ciąży na Zamawiającym. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy.”. 

 
33. §8 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 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. 

 
34. §8 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający 

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. 

 
35. §6 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu 
         o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą 

niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto 
ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, 
jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego).  Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o 
modyfikację zapisu zdania drugiego w §6 ust. 1 do treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o 



której mowa w §4 ust. 5 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje 
       z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o 

wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy." 

       2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na 
sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej 
energii, przed wykorzystaniem ww. środków? 

 
36. Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 1 do umowy 

stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       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 oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług 
dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? 

        Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na 
obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany 
sprzedawcy.  

 
37. Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 1 do umowy 

stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wykazu punktów poboru bądź uzupełnienie 

istniejącego wykazu o informacje zawierające (poza danymi już udostępnionymi) w oddzielnych 
(dodatkowych) kolumnach następujące dane dla każdego z punktów poboru: OSD, nr PPE, nr 
licznika, aktualny Sprzedawca, rodzaj umowy (sprzedaży / kompleksowa) i okres na jaki została 
zawarta (do kiedy obowiązuje), okres wypowiedzenia oraz czy jest to kolejna czy pierwsza 
zmiana sprzedawcy. 

      Wyżej wymienione informacje pomogą Wykonawcy prawidłowo skalkulować wartość 
zamówienia dla poszczególnych części oraz przedstawić najkorzystniejszą ofertę. 

 
38. Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 1 do umowy 

stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       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 proszę o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE 
występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio: 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 
miesięcy? 

 
39. §7 ust. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. 
Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. 
Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący, iż 
umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez 
ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny 
istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia 
będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Ponadto, racjonalna kalkulacja 
wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez 
jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. 
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie 
wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, określone w art. 145 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
40. §7 ust. 2 lit a Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 
       Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są 

zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy 
umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być 
nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub 

       o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy 
opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

       Równocześnie zwracam się z prośbą o uwzględnienie zapisu: 
      „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 



 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ: 
  

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
Pytanie 1  
1) Nr aktualnej umowy 49/26/C/19 
2) Umowa sprzedaży energii elektrycznej na wszystkie PPE objęte postepowaniem przetargowym. 
3) 02.08.2019r. 
4) 01.09.2019r. 
5) 31.12.2020r. 
6) Umowa na czas określony nie wymaga wypowiedzenia. 
7) 2013/OSD/01974 
8) 01.07.2013r. 
9) 01.07.2013 
10) czas nieokreślony 
11)  nie wymaga wypowiedzenia ponieważ postepowanie przetargowe dotyczy tylko sprzedaży 

energii elektrycznej (bez dystrybucji).  
 
Pytanie 2  
Aktualnie obowiązująca umowa nie wymaga wypowiedzenia ponieważ obowiązuje do dnia 
31.12.2020r., natomiast postepowanie przetargowe dotyczy okresu 01.01.2021r. – 31.12.2022r. 

Pytanie 3  
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 4  
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 5  
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 6  
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 7  
Warunki zmiany umowy zostały określone w par. 9  umowy . 

Pytanie 8  
Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, 
uniemożliwiających zawarcie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Pytanie 9  
Zamawiający nie posiada ppe, o których mowa w pytaniu. 

Pytanie 10  
Zamawiający przekaże dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy  w wersji 
elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Pytanie 11 
a) aktualnie Zamawiający posiada odrębne umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej  
b) umowy dotyczące dystrybucji energii elektrycznej są zawarte na czas nieokreślony. 
c) obecnym dostawcą energii elektrycznej jest firma VERVIS sp. z o.o. Aktualna umowa sprzedaży 
energii elektrycznej jest zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 31.12.2020r., nie wymaga 
wypowiedzenia. 
d) obecna umowa sprzedaży energii elektrycznej nie jest zawarta w związku z akcją promocyjną. 
 
 



Pytanie 12 
Zamawiający nie posiada PPE w grupie taryfowej B.  

Pytanie 13 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy droga korespondencyjną.  

Pytanie 14 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 15 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 16 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 17 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 18 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 19 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 20 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 21 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 22 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 23 
a) Zamawiający aktualnie posiada odrębne umowy na sprzedaż i  usługi dystrybucyjne na wszystkie 

PPE objęte postepowaniem przetargowym 
b) Żaden PPE nie jest objęty pierwszą zmianą sprzedawcy 
c),g) Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne na wszystkie PPE objęte postepowaniem, zawarte 

na czas nieokreślony. 
d) Sprzedawcą energii elektrycznej dla wszystkich PPE jest firma VERVIS sp. z o.o.  z siedzibą we 

Włocławku przy ul. Zielnej 47, 
e), f) obecna umowa sprzedaży została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2020r., nie wymaga 

wypowiedzenia. 
          g) Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, 

uniemożliwiających zawarcie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
 
Pytanie 24 
Zamawiający przekaże dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 
elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Pytanie 25 
Zamawiający przedstawi pełnomocnictwo, wg własnego wzoru, po zawarciu umowy z Wykonawcą 
wyłonionym w drodze niniejszego postępowania.  
 
Pytanie 26 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 27 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 



 
Pytanie 28 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 29 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 30 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 31 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy droga korespondencyjną i przygotuje niezbędne 
dokumenty.  

Pytanie 32 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 33 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 34 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 35 
1. Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
2. Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków finansowych                      

na realizację przedmiotowej umowy. 
 
Pytanie 36 
Podane parametry dystrybucyjne tj. grupa taryfowa i moc umowna są zgodne z obowiązującymi 
umowami  z OSD. 

Pytanie 37 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 38 
Zgodnie z aktualnymi umowami z OSD okresy rozliczeniowe dla wszystkich PPE wynoszą 1 miesiąc, 
przy czym dla taryfy C-21 pokrywają się z poszczególnymi miesiącami kalendarzowymi, natomiast 
dla pozostałych taryf nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. 

Pytanie 39 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 40 
Zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 

Proszę o uwzględnienie wyjaśnień w treści składanej oferty. 
 
 

 
 

                                                                              Sławomir Wilczewski 
 
 


