Rogóźno, dnia 25.07. 2022r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) „Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej
w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.” Oznaczenie sprawy: WPA.271.2.1.WPA-I.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 21.07.2022r .

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia
zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe oraz konieczności
ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez
Wykonawcę?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych przez wykonawcę zapisów.
2. SWZ Rozdział III pkt. 14 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy
zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić wyłącznie w
przypadku następstwa prawnego? Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż
wskazany w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź
Tak. Zmiana Nabywcy/Odbiorcy może nastąpić w przypadku następstwa prawnego. Niezależnie
nastąpić mogą zmiany w zakresie nazwy lub danych adresowych.
3. SWZ Rozdział XVII pkt. 5 - Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający przyjmie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej przed terminem
zawarcia umowy, która wejdzie w życie z dniem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, tj. z dniem
01.01.2023 r.?
Odpowiedź
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione skutecznie w dniu zawarcia
umowy i obowiązywać przez cały okres jej trwania. Z tego powodu zamawiający nie zaakceptuje
gwarancji, która wejdzie w życie dopiero z dniem rozpoczęcia dostaw.
4. SWZ Rozdział XVIII pkt. 12 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający
oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną
a) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym
oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z
wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ?
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b) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym
subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek
organizacyjnych?
Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wystawienia kilku
faktur dla jednego płatnika w związku z różnymi okresami odczytowymi dla poszczególnych PPE, np.
odczyty w okresie od 1 do 10 dnia miesiąca, od 10 do 20 dnia miesiąca, od 20 do 30 dnia miesiąca?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ Rozdział XVIII pkt 12 Rozliczenia prowadzone mają być wg jednostek/ danych do
przesyłania faktur – szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1a/1b do SWZ, kolumny: Nabywca,
Odbiorca (adres do przesyłania faktur) przy czym faktury wystawiane i dostarczane będą w formie
„papierowej”.
Zamawiający dopuszcza możliwość (nie nakłada obowiązku) wystawienia faktur wspólnych dla
PPE, dla których adres doręczenia faktury (a nie numer NIP) jest taki sam, o ile okresy
rozliczeniowe są zbieżne (§13 ust.1 Projektowanych postanowień umowy) z zastrzeżeniem, że w
przypadku umowy z Gminą Miasta i Gminą Radzyń Chełmiński wprowadzony zostanie dodatkowy
zapis: Rozliczenia dla odbiorcy faktur Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński należy prowadzić z
uwzględnieniem podziału na zaznaczone w Załączniku nr 1 do Umowy kategorie punktów poboru, tzn.
faktury zbiorcze mogą obejmować jedynie punkty poboru z danej kategorii.
Każdorazowo jednak wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w terminie do 10 dni
roboczych od daty otrzymania od OSD danych (§12 ust.3 Projektowanych postanowień umowy).
5. Załącznik 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 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. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii
elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.
W przypadku braku zgody na powyższe 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.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zamawiający nie ingeruje w sposób dostarczania
faktur.
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6. Załącznik 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, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z
obowiązku terminowej zapłaty należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji w zakresie
rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona faktura korygująca.”
W świetle powyższych wyjaśnień Wykonawca wnosi o usunięcie ust. 8.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zapis jest zgodny z obowiązującym prawem.
Zgodnie z treścią Art. 488. § 1. „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.”
7. Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 14 ust. 2 - 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. W związku z
powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą
Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania
do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym 7-dniowym terminie (…)” Bez
zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień
bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez
powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie
domowym.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
8. Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 18 - Wykonawca zwraca się z
prośbą o 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
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
9. Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 18 ust. 5 - Zwracamy się z prośbą
o usunięcie zapisu „(…) ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy (…)”.
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Wyjaśniamy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości
rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Potrącenie nastąpić może dopiero po upływie wyznaczonego terminu na zapłatę noty. Tym samym,
jeżeli wykonawca dokona płatności zgodnie z wezwaniem, nie zajdzie konieczność potrącenia kary z
umowy.
10. SWZ Rozdział XX pkt. 4 – Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w dniu
rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informacje
wskazane w ww. pkt?
Odpowiedź
Dane zostaną przekazane po uzyskaniu od wykonawcy informacji, w jakiej formie będzie wnosić
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 19 ust. 4 – Wykonawca wnosi o
usunięcie z dokumentów zapisu „(…) zwrot zabezpieczenia, nastąpi poprzez złożenie
gwarantowi/poręczycielowi (na piśmie lub w formie elektronicznej) oświadczenia o zwolnieniu
zabezpieczenia (…)”. Wyjaśniam, iż 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.
W przypadku zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta z jego zobowiązań przed terminem ważności
gwarancji, to Beneficjent zawsze może zwolnić Gwaranta z jego zobowiązań przed terminem
ważności gwarancji, niezależnie od tego czy gwarancja w swojej treści ma zapis czy nie. Pismo
Beneficjent kieruje na adres Banku (w treści gwarancji adres zawsze jest podany) w sposób określony
jak przy żądaniu zapłaty. Jeśli treść żądania przewiduje złożenie roszczenia w formie elektronicznej to
jest podany mail i na ten sam adres mailowy, Beneficjent może wysłać zwolnienie Gwaranta.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zgodnie z dyspozycją art. 453 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany
jest do zwrotu wniesionego zabezpieczenia.
12. SWZ Rozdział XVI, Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 19 –
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w przypadku własnoręcznie podpisanego żądania zapłaty,
również bank beneficjenta może potwierdzić, że żądanie zapłaty zostało złożone przez osoby
uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego, nie tylko przez
notariusza/adwokata/radcę prawnego (jak na chwilę obecną wskazane jest w SWZ).
W przypadku złożenie żądania zapłaty w formie elektronicznej Wykonawca zwraca się z pytaniem 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
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elektronicznym, potwierdzający uprawnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Beneficjenta”.
Odpowiedź
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.
13. Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane 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.
Odpowiedź
Zamawiający akceptuje wskazany sposób prezentacji danych na fakturze.

Zatwierdził Wójt Krzysztof Polesiak

5

