Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno

Kępno, dnia 14 września 2022r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2023r. do 31.12.2024r.”, oznaczenie sprawy: AB.272.10.2022.
WSZYSCY WYKONAWCY

Niniejszym zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oraz wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), które wpłynęły w dniu 13 września 2022r.
Pytanie 1 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 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. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych
określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 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. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn.
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:
„Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD
danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury”.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 2 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 12 ust. 7
Zamawiający określił, iż w pewnych okolicznościach złożona reklamacja powoduje wstrzymanie
płatności faktury przez Zamawiającego. 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
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.”
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
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Pytanie 3 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane 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.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 4 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane 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.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 5 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 13, Załączniki nr 1a-1f do SWZ
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach
wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, 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 zaproponowany sposób prezentowania danych na fakturze.
Pytanie 6 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 13 ust. 4
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.
W przypadku braku zgody na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów
elektronicznych (usługę e-faktury), Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający
dopuszcza wystawianie faktur papierowych.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zgodnie z treścią SWZ Rozdział III pkt 17 oraz treścią Załącznika 8/8a do SWZ §13 ust.1 zamawiający
wymaga faktur papierowych.
Pytanie 7 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 14 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego na zapis o treści:
„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 terminu na
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zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie
nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 8 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 18 ust. 7
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”.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 9 – dot. Rozdziału XVI SWZ oraz Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia
umowy) – § 19
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?
Odpowiedź
Tak.
Zwracamy się z prośbą o informację czy wzór gwarancji będzie uzgadniany z głównym zamawiającym
w imieniu swoim i dla wszystkich jednostek/współzamawiających?
Odpowiedź
Wzór gwarancji będzie uzgadniany z Powiatem Kępińskim (SWZ Rozdział XVI pkt 8)
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) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia
i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), 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
Informacje zostaną przekazane zgodnie z treścią Rozdziału XX pkt 4 SWZ.
Pytanie 10 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 19
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą
korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z
niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy lub w formie elektronicznej.
Czy Zamawiający przygotuje ww. dokumenty umów?
Odpowiedź
Zamawiający przewidują podpisanie wszystkich umów w tym samym czasie, we wskazanym przez
zamawiającego miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, niemniej dopuszcza zawarcie umów na
odległość z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub korespondencyjnie,
zgodnie ze zmienioną treścią Rozdziału XX pkt 3 SWZ
Tym samym zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ Rozdział XX pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający przewidują 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 również możliwość zawarcia umów na odległość z zastosowaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub korespondencyjnie, z takim zastrzeżeniem że:
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- Data podpisania umów wyznaczona zostanie przez zamawiającego
- Przed złożeniem podpisu przez zamawiającego (Stronę Umowy) wykonawca wniesie skutecznie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- Nie dostarczenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie Stronie Umowy (lub
Pełnomocnikowi) podpisanej przez wykonawcę umowy, uznane zostanie za uchylenie się wykonawcy
od podpisania umowy.
W przypadku uzasadnionych obaw zamawiającego co do prawidłowego procesu podpisania umów,
zamawiający może nie wyrazić zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną / na odległość.”
Pytanie 11 – dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –
§ 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 przedmiotowego zapisu
w całości.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 12
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada obecnie:
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem
wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz
rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii
wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą
końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne
potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi
przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz.
443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w
dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź
Ad.a) żaden zamawiający (odbiorca) obecnie nie posiada statusu wytwórcy
Ad.b) żaden zamawiający (odbiorca) obecnie nie posiada statusu prosumenta.

Starosta Kępiński
/-/ Robert Kieruzal
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