
 

Wrocław, dnia 17.08.2022r. 

  

  

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 

         Transportu Drogowego  

 

Wykonawcy 

 

Nr sprawy WAT.272.2.064.101.2022.BS 

Dotyczy: oferta na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu 

Transportu Drogowego we Wrocławiu 

 

Zamawiający Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego otrzymał pytania 

dotyczące treści postępowania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 

potrzebował następujących: 

 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury) 

- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie 

zawierana  umowa sprzedaży energii elektrycznej 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- 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 

- numer rachunku bankowego 

 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający przekaże w/w dane Wykonawcy 
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Pytanie 2.  

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający posiada zawartą umowę o 

świadczenie usług dystrybucji z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na czas 

nieokreślony? 

 

Odpowiedź 2. 

Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktu poboru objętego przedmiotowym 

postępowaniem zawarta jest na czas nieokreślony. 

 

Pytanie 3: 

Czy dla punktu objętego zapytaniem ofertowym obowiązuje jednomiesięczny okres 

rozliczeniowy OSD? 

 

Odpowiedź 3. 

Obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy 

brutto? 

Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach 

niniejszej umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się 

terminie przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty 

należności za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy? 

Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności 

umożliwiającej kontrolowanie wydatkowania środków w ramach danej umowy do 

odgórnie przyjętej, maksymalnej wartości netto/brutto 

 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy brutto, 

będzie samodzielnie kontrolował wykorzystanie wartościowe umowy. 

 

Pytanie 5: 

 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

„8. Należności wynikające z faktur VAT, o których mowa w ust. 6 będą płatne w terminie 

30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę w formie pisemnej prawidłowej faktury 

VAT. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

Uzależnienie terminu płatności od dnia doręczenia faktury będzie rodziło wiele trudności 

w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy 

Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie 

terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności 

od daty wystawienia faktury. 

Wydanie polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z 

dokonaniem zapłaty gdyż realizacja przelewu może być dokonana dopiero w dniu 

następnym. Dlatego też trudno jest uznać,  

że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji w której Wykonawca 

faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych. 

 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający dokona zmian w umowie w § 6 ust. 8 w zaproponowanej formie. 
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Pytanie 6: 

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowych zapisów. Podmiotem 

odpowiedzialnym  

za faktyczne dostarczanie energii elektrycznej jest lokalny Operator Systemu 

Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający winien mieć zawartą umowę o świadczenie 

usług dystrybucji. Wykonawca nie ma wiedzy  

i nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej, nie dokonuje 

odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz nie ma wiedzy o wadach lub 

usterkach mających wpływ na rozliczenia  

za sprzedaną energię.  

 

Wskazane zapisy nie dotyczą sprzedaży energii elektrycznej i nie ma możliwości zawarcia 

umowy  

z uwzględnieniem wymaganych postanowień. 

 

Odpowiedź 6. 

Zamawiający dokona zmian w umowie – usunie § 7 ust. 2 lit. c) oraz e) 

 


