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 Do wszystkich Wykonawców  

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku 

(Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w 

związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub 

większej na dostawę energii elektrycznej  pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Rzeczenickiej 

Grupy Zakupowej w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2023 r. ” wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1   

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże dodatkowe informacje w postaci 

numerów aktualnie obowiązujących umów, najpóźniej w dniu podpisania przedmiotowej 

umowy? Oprócz danych z Załącznika nr 1 do SWZ przedstawionych przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie potrzebował również dokumentów dla każdej jednostki objętej 

postępowaniem:  

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;  

- 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.  

  

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego 

od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo 

energetyczne.    



Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający informuje,  że najpóźniej z dniem podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w 

niniejszym postępowaniu przekaże niezbędne dane i dokumenty do skutecznego 

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 2  

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 na pytanie nr 2 

Zamawiający przygotował dla wykonawcy pełnomocnictwo stanowiące załącznik nr 2 do 

załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. W przypadku konieczności 

zmiany lub rozszerzenia przygotowanego przez zamawiającego pełnomocnictwa, zamawiający 

dokona odpowiedniej modyfikacji udzielonego pełnomocnictwa. 

  

Pytanie 3  

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana 

po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna 

jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze 

zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej  z  OSD  na  podstawie  oświadczenia  woli,  

zawartego  w  udzielonym  przez  siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie 

obowiązującymi?  

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Tak, zamawiający upoważni wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej  z  OSD  na  

podstawie  oświadczenia  woli,  zawartego  w  udzielonym  przez  siebie pełnomocnictwie, na 

warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi. 

  

Pytanie 4  

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:  

a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas  

określony, czy nieokreślony? 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych,  

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w  

SWZ?  Jeśli  tak  - jakie  są  terminy  wypowiedzeń  umów/aneksów  w  ramach  akcji  

promocyjnych/programów lojalnościowych ?  

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Ad. a) 

Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 



Pełna informacja o umowach,  w tym o terminie obowiązywania (dotyczy również rabatów 

cenowych) oraz wypowiedzeniu, została podana w załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „N” i 

„O”. 

 

Pytanie 5  

Informujemy,  że  Wykonawca  w  procesie  fakturowania  opiera  się  na  danych  pomiarowo- 

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim 

bilingu Wykonawca  zmuszony  jest  do  prawidłowego  wprowadzenia  danych  dotyczących  

okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku  z 

powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych 

pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on 

odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem 

miesiąca odczytowego)?   

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający informuje, że okresy rozliczeniowe wynikają w taryfy OSD i standardowo wynoszą 

dla grup taryfowych:  

GXX i CXX – okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, 

C2X i BXX – okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c. 

Podane wyżej okresy rozliczeniowe mogą odbiegać od wskazanych w przedmiocie zamówienia. 

Zamawiający nie posiadają dokładnej wiedzy o okresach rozliczeniowych do każdego punktu 

poboru energii. Ponadto okresy rozliczeniowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania niniejszego 

zamówienia.  

 

Pytanie 6  

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w 

przedmiocie zamówienia?  

Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności,  

związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.  

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Tak, zamawiający dysponują tytułem prawnym, który upoważnia ich do swobodnego 

dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 

 

Pytanie 7  

SWZ Rozdział 4 pkt 4.7 w zw. z pkt 4.9 oraz Załącznikiem nr 2 do SWZ - §1 ust. 6  

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w 

przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez 

określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową umowną do obiektów w 

ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .  

Odpowiedź na pytanie nr 7 



Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez wykonawcę zapis, ponieważ brak 

możliwości dokonania zmiany mocy może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie 

obiektu zamawiającego.  

 

Pytanie 8  

SWZ Rozdział 4 pkt. 4.9 i Załącznik nr 2 do SWZ - §1 ust. 6  

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, 

iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić 

taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i 

wycenione w Ofercie Sprzedawcy.  Punkty  z  innych  grup  taryfowych,  nieujętych  w  Ofercie,  

oznaczały  będą  zmianę przedmiotu  zamówienia.  Z  uwagi  na  powyższe  Wykonawca  zwraca  

się  z  prośbą  o  dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy 

taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz 

wycenione w Formularzu  Ofertowym Wykonawcy”.  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody  na zaproponowany przez wykonawcę zapis. Zaproponowany 

przez wykonawcę zapis może negatywnie wypłynąć na funkcjonowanie obiektów 

zamawiającego oraz narazić zamawiającego na ponoszenie niepotrzebnych kosztów 

związanych z funkcjonowaniem obiektów istniejący oraz nowych. Wykonawca winien, 

wyceniając ofertę uwzględnić ewentualne zmiany parametrów dystrybucji, które mogą mieć 

istotny wpływ na sprzedaż energii czynnej.  Zamawiający pozostawia zapis bez dokonania 

zmiany.  

 

Pytanie 9  

SWZ Rozdział 4 pkt. 4.12.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje:  

1. Ile umów Zamawiający podpisać w ramach niniejszego postępowania?  

2. Czy zamawiający będzie koordynował przygotowanie i przesyłanie umów ?  

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?   

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Ad. a) 

Sposób zawarcia umów (ilość) została podana w ust. 4.12. SWZ – dokładna ilość umów wynika 

z ilości Nabywców oraz Odbiorców – dane dokładnie zostały opisane w załączniku nr 1 do SWZ 

– opis przedmiotu zamówienia w kolumnie „C” oraz „D”. 

Ad. b) 

Tak, zamawiający będzie koordynował przygotowanie i przesyłanie umów. 

Ad. c) 

Zamawiający nie wyrażają zgody na zawarcie umów w formie elektronicznej.  

 

Pytanie 10  

SWZ 5.2 oraz Załącznik nr 2 do SWZ - §3 ust. 2   

Zamawiający wnosi o usunięcie zapisu ze względu na zapisy w § 1 ust 5 ppkt 2) cytuję: 

„zwiększenie ilości energii elektrycznej, które będzie różne od ilości energii elektrycznej 



wskazanej w ust. 1 powyżej, odbywa się automatycznie,  na podstawie bieżącego  zużycia 

energii elektrycznej na wystawianych fakturach”. Jeśli zamawiający nie zgodzi się na powyższe 

to czy będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na 

sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej 

energii, przed wykorzystaniem ww. środków?  

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Tak, zamawiający  będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych 

na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie 

pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków. 

 

Pytanie 11  

SWZ 5.2 oraz Załącznik nr 2 do SWZ - §3 ust. 2  

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez  

Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość 

energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego 

dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie 

niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu 

okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 

zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy 

rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po 

okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający 

zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia 

rozwiązania umowy."  

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Termin obowiązywania umowy został uregulowany  w Załącznik nr 2 do SWZ - § 3. W 

przypadku wyczerpania wartości umowy umowa nie może być kontynuowana – z 

zastrzeżeniem zapisu art. 455 Pzp (dopuszczalne są również zmiany umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest 

mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku 

zamówień na dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy).  

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem zamówień publicznych zgodnie z art. 448 

zamawiający ma obowiązek przesłania ogłoszenia z realizacji umowy – obowiązek ten oznacza 

w praktyce konieczność bieżącego monitorowania realizacji zawartej umowy.  

 

Pytanie 12  

Załącznik nr 2 do SWZ - §4 ust. 2 ppkt 7  

W związku z tym , że to Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa wnioski ZUSEE do OSD 

wnosimy o modyfikację zapisu do treści : „7) poinformowanie Zamawiającego, w terminie nie 

dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, od daty złożenia wniosku ZUSEE do OSD poprzez 

przesłanie zestawienia w formie elektronicznej do osób wskazanych w § 10 oraz na adres: 

przetargi@enmedia.org.pl wykazu PPE, dla których zostały złożone ZUSEE, oraz ich weryfikacji 

tj. faktycznej daty rozpoczęcia sprzedaży z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji i/lub 



powodach negatywnej weryfikacji,  

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez wykonawcę zapis. 

 

Pytanie 13  

Załącznik nr 2 do SWZ - §4 ust. 2 ppkt 11  

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 na pytanie nr 13 

Zamawiający opracował przedmiot zamówienia wg własnych potrzeb, wykonawca składając 

ofertę winien zapoznać się ze stawianymi warunkami zamówienia i odpowiednio dokonać na 

tej podstawie wyceny oferty.  

 

Pytanie 14  

Załącznik nr 2 do SWZ - §6 ust. 6  

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem 

odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD, 

w związku z czym Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia zużycia na podstawie faktur OSD. 

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a 

pozostawienie jedynie zapisu, iż „Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu 

realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych 

przez OSD za dany okres rozliczeniowy.”  

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający informuje, że rozliczenie energii winno odbywać się na podstawie „odczytów 

wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w  układach pomiarowo – rozliczeniowych 

dokonywanych i dostarczanych Wykonawcy przez OSD”. Rozliczenie wg danych o zużyciu na 

podstawie faktur wystawionych przez OSD stanowi tylko i wyłączenie alternatywę, która może 

lecz nie musi mieć zastosowania.  

 

Pytanie 15  

Załącznik nr 2 do SWZ - §6 ust. 8  

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 na pytanie nr 15 



Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie, istotnym jest by dane Nabywcy oraz Odbiorcy 

zostały umieszczone na wstawianych fakturach. 

 

Pytanie 16  

Załącznik nr 2 do SWZ - §6 ust. 10 i 11  

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem 

odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. 

Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej 

weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o 

braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe 

zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu do treści : „Za wykonanie sprzedaży energii 

elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury, faktury zbiorcze za dany okres  

rozliczeniowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD. W 

przypadku nieotrzymania przez Wykonawcę od OSD danych pomiarowych do 15 dnia od daty 

zakończenia danego okresu rozliczeniowego lub otrzymane dane okażą się niepoprawne, 

Wykonawca na wniosek Zamawiającego w terminie do 5 dni wystąpi do OSD w sprawie 

otrzymania danych pomiarowych i powiadomi o tym Zamawiającego.”  

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Umowa sprzedaży energii jest umową dwustronną, strony winny na bieżąco monitorować jej 

realizację. Wykonawca winien na bieżąco – zgodnie z okresami rozliczeniowymi wystawiać 

fakturę, natomiast zamawiający jest zobowiązany do bieżących i terminowych płatności za 

zużytą energię elektryczną. W związku z tym zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 

zapisu.  

 

Pytanie 17  

Załącznik nr 2 do SWZ - §6 ust. 13  

Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się 

tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest 

powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i 

znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 

Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach 

(https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu- 

podatnikow-vat) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu 

dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste 

rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki 

rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z 

którymi dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z 

rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych 

udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy  

rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został 



zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza 

to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak 

wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.  

Z uwagi na powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zdania „Wykonawca nie 

będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w przypadku zwrotu przez 

bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej Liście 

Podatników VAT”.  

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający informuje, że rachunki rozliczeniowe  techniczne (wirtualne) nigdy nie będą 

uwidaczniane w wykazie tzw. „Biała lista”. Są to rachunki powiązane bezpośrednio z 

rachunkami bankowymi i nie funkcjonują samodzielnie. Ministerstwo finansów wprowadziło 

narzędzie umożliwiające zweryfikowanie, czy dany numer rachunku figuruje na tzw. „Białej 

liście”. Jeżeli dany rachunek rozliczeniowy  techniczny jest powiązany z rachunkiem 

bankowym, to otrzymamy ze strony Ministerstwa Finansów potwierdzenie, że wyszukiwany nr 

rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków 

wyświetlonych w wykazie oraz figuruje w rejestrze VAT. Powyższe oświadczenie nie rozróżnia 

rachunków rozliczeniowo technicznych i rachunków bankowych. Zamawiający nie wyraża 

zgody na wykreślenie zapisu. 

 

Pytanie 18  

Załącznik nr 2 do SWZ - §6 ust. 14.  

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 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 ... dni od 

daty wystawienia”.  

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez wykonawcę zapis. Zamawiający jako 

podmiot publiczny jest zobowiązany do odpowiedniej procedury związanej z obiegiem 

dokumentów oraz dokonaniem płatności – do czego wymagany jest odpowiedni czas. W 

związku z powyższym wykonawca winien mieć na uwadze czas niezbędny do zrealizowania 

płatności przez zamawiającego  i wysłać faktury z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

Pytanie 19  

Załącznik nr 2 do SWZ - §6 ust. 14 w zw. z ust. 13 oraz ust. 16.  

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.  

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Decyzję o  wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych zamawiający będą podejmować na etapie zawierania umów sprzedaży energii 

elektrycznej z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą.   

 

Pytanie 20  

Załącznik nr 2 do SWZ - §7 ust  

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają 

zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy 

udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 

adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów 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)”. Informujemy jednocześnie, że 

zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po 

stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla 

Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Zamawiający jako podmiot publiczny jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć realizację 

umowy. Wg oceny zamawiającego zaproponowane w projektowanych postanowieniach 

umowy (załącznik nr 2 do SWZ) kary umowne są adekwatne do ewentualnego naruszenia 

przez strony jej warunków.  

 

Pytanie 21  

Załącznik nr 2 do SWZ - §7 ust. 2 pkt 3  

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 postępowaniu 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 byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z 

wybranym Wykonawcą. Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki 



zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco 

nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Zamawiający przeprowadza zamówienie publiczne w celu nabycia energii elektrycznej w 

najniższej cenie, wszelkie nieprawidłowości podczas realizacji umowy wynikające z winy 

wykonawcy prowadzące do fakturowania po innej cenie (wyższej), niż wynika to z otrzymanej 

oferty narażają zamawiającego na nieprzewidziane  koszty i trudno w tej sytuacji mówić o 

jakimkolwiek wzbogaceniu się zamawiającego.  

  
Sporządzono, Poznań dnia 23  lipca 2021 r.                

Aleksandra Adamska 
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