
 

 

 

WRZ.271.1.10.5.2022       Inowrocław, 21.06.2022 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Inowrocławska Grupa Zakupowa. 
Dostawa energii elektrycznej w okresie  

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

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 14 dni roboczych od daty 
uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 21 dni 
od daty wystawienia faktury”. 
 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

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”. 
 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

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. 
 

 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
Skorzystanie z uprawnienia do wniesienia opłaty 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, prawdobodobnym jest  
rozstrzygniecie przed terminem płatności. 
 

 

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. 
 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 



 

 

 

5. 

 
dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –  
§ 13, Załączniki nr 1a, 1b 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. 
 

Zamawiający akceptuje wskazany sposób prezentacji danych na fakturze. 

 

6. 

 
dot. Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) –  
§ 13 ust. 6 
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. 
 

 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 
Wykonawca przesyłać będzie faktury w formie papierowej na wskazane w 
załączniku do Umowy (Wykaz punktów) adresy. Zamawiajacy, zgodnie z treścią §13 
ust.6 dopuszcza wystawianie faktur ustrukturyzowanycch za pośrednictwem 
platformy elektronicznego fakturowania (ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym). 
 

 



 

 

 

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 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy 
jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają 
natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. 
 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

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 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 była zakupiona na podstawie umowy sprzedaży 
zawartej z wybranym Wykonawcą”. 
 

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

 

9. 

 
dot. Rozdziału XVI SWZ oraz Załącznika nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia 
umowy) – § 19 
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji 
ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z 
zamawiającymi w formie tradycyjnej, 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? 
 
Czy wzór gwarancji będzie uzgadniany z głównym zamawiającym w imieniu swoim  
i dla wszystkich jednostek/współzamawiających? 
 



 

 

 

 
Zamawiający przyjmie zabezpieczenie – gwarancję – w formie elektronicznej. 
Treść gwarancji będzie uzgadniana z Gminą Inowrocław, działającą w imieniu 
własnym i pozostałych zamawiających.  
 

 

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? 
 

 
Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów drogą korespondencyjną – Rozdział XX 
pkt 3 SWZ 
 
„Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów drogą korespondencyjną lub na 
odległość poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przewiduje 
się 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.” 
 

 

11. 

 
W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa  
w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii 
wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca 
informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii 
elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej 
dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, 
może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). W konsekwencji ww. 
przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne 
uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z  uwzględnieniem wszystkich 
zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją 
odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W  dokumentacji przetargowej 
brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w 
Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za  
bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak  



 

 

 

i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż 
zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.) 
rozliczenia wynikające z  niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, 
wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny 
za bilansowanie handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów 
dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez 
Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W 
związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z 
prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o  udzielenie zamówienia 
publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada 
status wytwórcy. 
Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej  
w źródłach należących do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym 
przez Wykonawcę? 
 

 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
 
W Rozdziale III.1 pkt 5 ppkt 1 i 2 jednoznacznie wskazano „Zamawiający przewiduje 
zawarcie z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umowy na odsprzedaż i 
bilansowanie energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE i nie wykorzystanej (.....)“ 
 
Zamawiajacy zawrze umowę na odkup energii wytworzonej przez zamawiajacego na 
wzorcu stosowanym przez wykonawcę. 
 

 
 

Zatwierdzam 

Tadeusz Kacprzak 
Wójt  Gminy Inowrocław 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829 


