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Znak sprawy:  WRZ.I.271.13.2021.PZP     

Pismo: WRZ.I.271.13.5.2021.PZP 

     

 
 

ZAWIADOMIENIE 

 Inowrocławska Grupa Zakupowa.  
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 

01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. 

Dotyczy Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §12 ust.  7 
Zamawiający określił, iż w pewnych okolicznościach złożona reklamacja powoduje 
wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie 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 do słów 
„Złożenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
terminowej zapłaty należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie 
rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury.” 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zapisy są zgodne z obowiązującym 
prawem. 

 

2. 

Dotyczy Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Wykonawca nie 
może ponosić odpowiedzialności za rzetelność danych, przekazywanych przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego Zamawiającego. 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zamawiający przed dokonaniem 
płatności zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość wystawionej faktury, a w przypadku 
powzięcia wątpliwości w tym zakresie, wyjaśnić. Wykonawca zobowiązany jest 
natomiast do rozstrzygnięcia wniesionej reklamacji w terminie 14 dni, tym samym ma 
możliwość wykazania, że dane na fakturze sprzedażowej są zgodne z danymi 
udostępnionymi przez OSD na PWI. 
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3. 

Dotyczy Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu iż „Złożenie reklamacji w żadnym 
przypadku nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. Po 
rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu zostanie 
wystawiona stosowna korekta faktury”, gdyż  w obecnym kształcie zapis może prowadzić 
do nadużyć ze strony Zamawiającego.  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

4. 

Dotyczy Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §13 
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. 

Wskazane przez wykonawcę rozwiązanie jest akceptowane. 

 

5. 

Dotyczy Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §13 ust.6 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wystawianie 
faktur papierowych? 

Zgodnie z przywołanym przez wykonawcę zapisem, wykonawca jest uprawniony – a nie 
zobowiązany -  do wystawiania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. Faktury w formie papierowej są akceptowane. 

 

6. 

Dotyczy Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §14 ust.  2  
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego na  zapis o treści: „2. Wykonawca wstrzymuje 
sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 
energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek 
pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie 
dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w 
gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku 
w przypadku pozostałej grupy odbiorców.  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
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7. 

Dotyczy Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §18 ust.  6  
Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie 
zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii 
elektrycznej z oferty wyłonionego w postepowaniu Wykonawcy. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż „ Zwrot kosztów z tytułu 
zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między 
kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która była zakupiona 
na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.“ 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Na tym etapie strony nie są w stanie 
jednoznacznie określić, jakie szkody po stronie zamawiającego  mogą w takiej sytuacji 
powstać. 

 

8. 

Dotyczy Rozdz. XVI SWZ oraz  Zał. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §19  
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji 
ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z 
zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie 
informacji czy Beneficjent/Beneficjenci w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
gwarancji bankowej, przyjmą gwarancję wystawioną w formie elektronicznej? 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Na tym etapie strony nie są w stanie 
jednoznacznie stwierdzić, jakie ewentualne szkody poniesie zamawiający. 

 

9. 

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji 
ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z 
zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną lub w formie 
elektronicznej? 

Zamawiający przewiduje podpisanie wszystkich umów w tym samym czasie, we 
wskazanym przez zamawiającego miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tym 
celu wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, otrzyma 
zaproszenie na podpisanie umów.  
Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną w przypadku 
zaostrzenia sytuacji epidemicznej kraju. W takim przypadku zamawiający szczegółowo 
przedstawi wykonawcy sposób zawarcia umów oraz przekazania dokumentacji i 
Pełnomocnictw. 
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10. 

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 Wykonawcy 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. 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  

 

Zatwierdzam  

Tadeusz Kacprzak 
Wójt  Gminy Inowrocław 

 


