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Łomża, dnia 06 lipca 2022r. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej  

w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” 

 

Działając na podstawie przepisu art. 135 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Niniejszym zamawiający 

udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Rozdział III SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.18 oraz Załącznik nr 8 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. Zamawiający dopuszcza przekazanie 

zestawień/wykazów wygenerowanych z systemu wykonawcy. 

 

Pytanie 2 

Rozdział III.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 zamówienia - Dostawa energii 

elektrycznej do lokali i obiektów pkt.1 oraz załącznik nr 1a do SWZ 

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację liczby PPE wskazanych w SWZ oraz w załączniku nr 1a. 

Według Wykonawcy prawidłowa ilość to 268. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ, Załącznika nr 1a oraz treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie 3 

Rozdział III.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 zamówienia - Dostawa energii 

elektrycznej do lokali i obiektów pkt.4,5 

Wykonawca prosi o poniższe informacje: 

a) Jaki rodzaj źródła wytwórczego Zamawiający posiada, 

b) Jakie są moce posiadanych źródeł wytwórczych, 

c) Czy Zamawiający planuje odkup energii z wytworzonych źródeł, jeśli tak to w jakiej 

wysokości? 

Odpowiedź 

Szpital Wojewódzki w Łomży: 

Zamawiający posiada 6 instalacji fotowoltaicznych: 

- jedna o mocy 199 kW 

- pięć o mocy 39,68 kW 
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Łącznie moc instalacji 397,4 kW. 

Instalacje mogą być podłączane do każdego z przyłączy w zależności od zapotrzebowania na energię 

elektryczną w danym obiekcie. Całość wyprodukowanej energii jest wykorzystywana na bieżąco przez 

zamawiającego, zamawiający nie planuje odsprzedaży. 

Powiat Łomżyński: 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 28,5 kW. 

Całość wyprodukowanej energii jest wykorzystywana na bieżąco przez zamawiającego, zamawiający 

nie planuje odsprzedaży. 

 

Pytanie 4 

Rozdział III.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 zamówienia - Dostawa energii 

elektrycznej do lokali i obiektów pkt.4,5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odkup energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii elektrycznej na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie planuje odsprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, niemniej w przypadku 

zaistnienia okoliczności wymagających zawarcia takiej umowy, wyrazi zgodę na zawarcie wg wzorca 

wykonawcy. 

 

Pytanie 5 

Rozdział XVI SWZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w 

następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku 

gwarancji wystawianych w formie elektronicznej), na które mają zostać przesłane dokumenty 

potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe) oraz 

informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w formie 

pieniężnej?  

Odpowiedź 

Zamawiający przekaże dane niezwłocznie po otrzymaniu od wykonawcy informacji w jakiej formie 

będzie wnosić zabezpieczenie. 

 

Pytanie 6 

Rozdział XVI SWZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY pkt.8 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu 3 dni roboczych na 5 dni roboczych na 

przedłożenie treść dokumentu do akceptacji Zamawiającego, z uwagi na ilość wnoszonych 

zabezpieczeń należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 7 

Załącznik nr 8 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 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 
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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 8 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Rozliczenia § 12 ust.3 

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 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 9 

Załącznik nr 8 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 10 

Załącznik nr 8 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. 

Zamawiający (Odbiorca) będzie mógł skorzystać z uprawnienie wyłącznie w sytuacji, gdy „(…) w 

terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty wpływu faktury wniesie reklamację do OSD i 

Wykonawcy (…).”która nie zostanie rozstrzygnięta do dnia wymagalności faktury. 
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Pytanie 11 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Płatności § 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 taki sposób prezentowania danych na fakturze. 

 

Pytanie 12 

Załącznik nr 8 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 oraz wyznaczenie dodatkowego 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 wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą 

Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o 

zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 7-dniowego terminu do zapłaty 

zaległych i bieżących należności” 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 13 

Załącznik nr 8 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 14 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy §19 ust.4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie ww zapisu, 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 Gwaranta. 

W przypadku zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta z jego zobowiązań przed terminem ważności 

gwarancji, Beneficjent zawsze może zwolnić Gwaranta z jego zobowiązań przed terminem ważności 

gwarancji, niezależnie od tego czy gwarancja w swojej treści ma zapis czy nie. Pismo Beneficjent kieruje 

na adres Banku (w treści gwarancji adres zawsze jest podany) w sposób określony jak przy żądaniu 

zapłaty. Jeśli treść żądania przewiduje złożenie roszczenia w formie elektronicznej to jest podany mail 

i na ten sam adres mailowy, Beneficjent może wysłać zwolnienie Gwaranta. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
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Pytanie 15 

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 według 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 

Zamawiający na tym etapie nie może deklarować akceptacji treści pełnomocnictw, których nie zna. 

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XX pkt 2: 

Zamawiający udzielą wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w 

imieniu zamawiającego (odbiorcy) umowy, reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) w procesie 

zmiany sprzedawcy. Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, pod 

warunkiem uprzedniego zaakceptowania treści upoważnienia. 

Mocodawca  zawsze jest odpowiedzialny za zakres udzielonego Pełnomocnictwa. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia skutkują zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianą treści 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ, skorygowany Załącznik 1a do SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostały na stronie prowadzonego postępowania.  

 

 

 


