
Dotyczy: Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. 
do 30.06.2024 r. 

Włocławek, dnia 25 lipca 2022r. 

 

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  „Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii 

elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. Oznaczenie sprawy: RBRiGK.271.2.21.2022. 
 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Niniejszym zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oraz wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), które wpłynęły w dniu 21 lipca 2022 r. 

 

 

Pytanie 1 

Rozdział III SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 18 oraz Załącznik nr 8 do SWZ 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 wnioskowanej zmiany. Zamawiający dopuszcza wygenerowanie wykazy 

wystawionych faktur z systemu wykonawcy. 

 

Pytanie 2 

Rozdział XVI SWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pkt.8a,9 

Czy w przypadku własnoręcznie podpisanego żądania, również  bank beneficjenta może potwierdzić, 

że żądanie zapłaty zostało złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych 

w imieniu zamawiającego, a nie tylko przez notariusza/radcę prawnego?  

Czy w przypadku złożenia żądania zapłaty w formie elektronicznej czy poniższy zapis byłby dla 

Zamawiającego akceptowalny: 

„w przypadku żądania zapłaty sporządzonego w formie elektronicznej – żądanie zapłaty musi zostać 

przesłane w formacie pliku spakowanego przy wykorzystaniu oprogramowania typu ZIP lub RAR i 

zabezpieczonego hasłem, dołączonego do wiadomości e-mail, wysłanej na adres ….. 

Żądanie zapłaty musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do żądania 

zapłaty należy dołączyć dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, potwierdzający uprawnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Beneficjenta”. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza potwierdzenie podpisu przez bank wyłącznie jako sposób alternatywny, a nie 

obligatoryjny. 

Bank nie jest instytucją, której zadaniem jest potwierdzanie, iż dana osoba jest upoważniona do 

składania oświadczeń / zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta. Część banków w ogóle nie 

świadczy takiej usługi. Dodatkowo z uwagi na ograniczoną ilość oddziałów i filii banków, wymóg 

poświadczania dokumentów/podpisów przez bank powodowałby to dla zamawiającego znaczne 

trudności techniczne. Uprawnienie do reprezentowania beneficjenta potwierdzają stosowne 

dokumenty (np. pełnomocnictwo / powołanie / mianowanie /wpis  w KRS). 

Zamawiający dopuszcza przesłanie wezwanie w formie elektronicznej formacie pliku spakowanego 

przy wykorzystaniu oprogramowania typu ZIP lub RAR i zabezpieczonego hasłem 

Ostateczne zapisy  gwarancji zamawiający będzie uzgadniał z wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana. 

 

Pytanie 3 

Rozdział XX SWZ Postanowienia dodatkowe pkt.3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie umów drogą korespondencyjną i 

zmianę wyżej wymienionego punktu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 4 

Rozdział XVI SWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pkt.16 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanego zapisu, gdyż 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 zabezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 5 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Obsługa/Standardy 

jakościowe/Bonifikaty § 10 ust.3 pkt.2 

Wskazujemy, iż korekty faktur w zakresie ilości zużytej energii elektrycznej wystawiane są na 

podstawie korekt dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca dopiero po 

otrzymaniu od OSD skorygowanych danych pomiarowych może wystawić fakturę korygującą. W 

związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Faktura korygująca zostanie wysłana 

niezwłocznie po otrzymaniu skorygowanych danych odczytowych przez OSD”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. W przypadku zaistnienia przywołanych przez 

Wykonawcę okoliczności, winien on przedstawić je w odpowiedzi na Reklamację z informacją, że 

reklamacja zostanie ostatecznie rozstrzygnięta po otrzymaniu od OSD skorygowanych danych 

pomiarowych. 

 

Pytanie 6 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Rozliczenia § 12 ust.1 
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Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie 

ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na 

fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania 

faktur VAT w okresach zgodnych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, 

bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zgodnie z treścią ust.1 faktury mają być 

wystawiane „(...) zgodnie z okresem rozliczeniowym udostępnionym Wykonawcy przez OSD 

działającym na danym terenie“. 

 

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 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 zmian.  

 

Pytanie 8 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Rozliczenia 

§ 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.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Zapis jest zgodny z obowiązującym prawem. 

Zgodnie z treścią Art. 488. § 1. K.C. „Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów 

wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, (…) 

wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.” 
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Pytanie 9 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Rozliczenia  

§ 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.  

Skorzystanie z uprawnienia do wniesienia zapłaty w oparciu o zużycie w ostatnich 3 okresach 

rozliczeniowych musi zostać poprzedzone złożeniem reklamacji w ściśle określonym terminie. Biorąc 

pod uwagę termin wymagalności faktur (21 dni) oraz termin na rozpatrzenie reklamacji przez 

wykonawcę, mozliwe jest jej  rozstrzygnięcie przed terminem płatności. 

 

Pytanie 10 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Rozliczenia 

§ 12 ust.8 

W przypadku niewyrażenia zgody na pytanie powyżej, 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 11 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Płatności 

§ 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. 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje wskazany sposób prezentacji danych na fakturze. 

 

Pytanie 12 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Płatności 

§ 13 ust. 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej 

przekazywane były one nie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania a przesyłane 

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 
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elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. W chwili 

obecnej, Wykonawca nie jest w stanie realizować wysyłki faktur w formie ustrukturyzowanego 

dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na wskazany w 

umowie adres, a zgoda na przesyłanie faktur elektronicznie na adres e-mail spowoduje, że 

Zmawiający 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 13 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Płatności § 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 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 14 

Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Kary Umowne 

§ 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. 

Żadna ze stron na obecnym etapie nie może określić, jakie ewentualnie szkody może ponieść 

zamawiający. 

 

Pytanie 15 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zaakceptuje wzór pełnomocnictwa stosowanego przez 

Wykonawcę do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej 

do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u 

OSD? 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, pod warunkiem 

uprzedniego zaakceptowania treści upoważnienia zgodnie z rozdz. XX pkt. 2 SWZ. Zamawiający nie 

jest upoważniony, aby na tym etapie postępowania czynić jakiekolwiek uzgodnienia z wykonawcą.  
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