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Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej” 

 

 Uprzejmie informuję, że w dniu 06.06.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania  

Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 

 

Zapytanie nr 1: 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 

potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- 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 

- numer rachunku bankowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże wykonawcy wszystkie niezbędne dane. Większość danych zawiera 

załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz PPE. 

 

Zapytanie nr 2: 

Dotyczy ofert promocyjnych 

 

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne  

lub lojalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres  

ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?  

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych, ani lojalnościowych. Od kilku lat 

Zamawiający zawiera umowy na dostawę energii elektrycznej w wyniku postępowania 

przetargowego. 

 

Zapytanie nr 3: 

Dotyczy pkt 4 rozdziału III SIWZ  

 

Czy wszystkie punkty poboru energii elektrycznej objęte przedmiotowym postępowaniem posiadają 

rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji? 

 

Czy umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarte są na czas nieokreślony? 

 

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do 

zasady TPA? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Zapytanie nr 4: 

Dotyczy pkt 2 rozdziału IV SIWZ oraz § 4 ust. 14 załącznika nr 5 do SIWZ  

„Wzór umowy” 

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowych zapisów  

na następujące: 

 

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność z tytułu zużytej energii elektrycznej przelewem na 

rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni,  

licząc od daty wystawienia przez wykonawcę prawidłowej faktury zgodnie z warunkami 

określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.” 

 

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności z tytułu zużytej energii elektrycznej przelewem na 

konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia przez 

Wykonawcę prawidłowej faktury.” 

 

Uzależnienie terminu płatności od daty dostarczenia faktury będzie rodziło wiele trudności  

w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający 

otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto 

systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.  

 

Odpowiedź: 

Termin płatności został określony przez Zamawiającego w sposób analogiczny, jak w 

postępowaniach prowadzonych w latach ubiegłych i obowiązywał również wtedy, gdy 

wykonawcą zamówienia był podmiot zadający pytanie. Zamawiający nie wyraża zgody na 

zmianę postanowień w zakresie terminu płatności. 

 

Zapytanie nr 5: 

Dotyczy § 4 ust. 8 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

 

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu dotyczącego dołączania  

do ostatniej faktury rozliczeniowej odczytów stanów początkowych i końcowych  dla każdego układu 

pomiarowego. Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej  

na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego.  

Jednocześnie informujemy, że system bilingowy Wykonawcy nie posiada funkcjonalności 

umożliwiającej na obsługiwanie stanów liczników.  

 

Wskazujemy ponadto, iż zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług  

oraz § 35 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną dane dotyczące 

wskazań początkowych i końcowych licznika nie są obowiązkowym elementem faktury. Faktury 
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generowane w systemie bilingowym Wykonawcy w obecnym kształcie spełniają wymogi określone 

przepisami prawa. 

 

Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji na fakturach rozliczeniowych  

lub w dodatkowym zestawieniu wiąże się ze zmianą systemów bilingowych, co nie jest możliwe do 

realizacji na zasadach przyjętych w niniejszym postępowaniu.  

 

Brak zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian może ograniczyć udział w niniejszym 

postępowaniu części z Wykonawców, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby dane pochodzące z odczytów liczników były elementem 

faktury. Wystarczy, aby stanowiły załącznik do faktury. W takim przypadku nie będzie 

konieczna zmiana funkcjonalności systemu bilingowego wykonawcy. 

 

Zapytanie nr 6: 

Dotyczy § 4 ust. 11 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

 

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu. Wykonawca wystawia faktury VAT 

za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych 

od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, nie ma tym samym dostępu do zużyć wykazanych na 

fakturach za usługę dystrybucji.  

Zazwyczaj dane pomiarowo-rozliczeniowe przekazywane przez OSD różnią się nieznacznie, od 

zużycia wykazanego na fakturze dystrybucyjnej. Przy pozostawieniu zapisu w formie proponowanej 

przez Zamawiającego może dojść do sytuacji, w której Zamawiający będzie reklamował każdą 

fakturę nie opłacając należności z jej tytułu. Sprzedawca będzie zmuszony do rozliczania Klienta 

ręcznie, co będzie niosło ze sobą zwiększone koszty obsługi przez Wykonawcę.  

 

Zamawiający winien mieć świadomość, że im wyższe ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów, tym 

wyższa cena jednostkowa zaoferowana w postępowaniu przetargowym  

przez Wykonawcę.  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca winien mieć świadomość, że wydatkowanie publicznych środków podlega 

kontroli merytorycznej i rachunkowej, w tym w zakresie zgodności kwoty faktury z 

wykazanym zużyciem energii elektrycznej. Zapłata kwoty niezgodnej z zużyciem 

stanowiłaby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody 

na propozycję wykonawcy. 

 

Zapytanie nr 7: 

Dotyczy § 4 ust. 15 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy.” 

 

Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż 

realizacja przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym.  

Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji,  

w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych. 

 

Odpowiedź: 

Sposób określenia terminu zapłaty jest rzeczą umowną. Jedynie wobec braku 

postanowień umowy odnoszących się do terminu zapłaty przyjmuje się, zgodnie z 

orzecznictwem, iż terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku wykonawcy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 
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Zapytanie nr 8: 

Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka  

z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności 

określonego w § 4 ust. 14 umowy.” 

 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub 

energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca 

zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez 

okres 30 dni po upływie terminu płatności. Dodatkowe powiadomienie oraz 14 dniowy termin na 

zapłatę dotyczą jedynie dostaw energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych.  

 

Zapisy w obecnej formie są tym samym niezgodne z art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo Energetyczne. 

 

Odpowiedź: 

§ 6 ust. 1 wzoru umowy dotyczy art. 6b ust.1 Prawa energetycznego i stanowi wyłącznie 

doprecyzowanie postępowania w przypadku wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej, 

wprowadzając dodatkowy mechanizm (powiadomienie + termin dodatkowy), 

zabezpieczający zamawiającego/zamawiających przed skutkami opóźnienia w 

regulowaniu należności. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru 

umowy w tym zakresie. 

 

Zapytanie nr 9: 

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

 

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej 

netto w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego? 

 

Odpowiedź: 

Zmiana umowy w zakresie dotyczącym cen jednostkowych energii elektrycznej została 

określona w §4 ust. 3 oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

 

Zapytanie nr 10: 

Dotyczy załącznika nr 2 do umowy „Pełnomocnictwo” 

 

Zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów dotyczących uprawnienia do udzielania dalszych 

pełnomocnictw substytucyjnych dla wszystkich Jednostek objętych niniejszym postępowaniem.  

 

Wykonawca wyjaśnia, iż dla Wykonawców należących do grup kapitałowych czynności niezbędne do 

skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy może wykonywać w ramach 

dodatkowego zlecenia osobna spółka należąca do grupy. Pozostawienie zapisu dotyczącego nie 

udzielenia uprawnienia do dalszych pełnomocnictw substytucyjnych dla umowy, która będzie 

zawarta przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im.  

dr. A. Jurasza w Bydgoszczy może uniemożliwić przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie brzmienia wzoru pełnomocnictwa 

stanowiącego załącznik nr 2 do wzoru umowy poprzez usunięcie odsyłacza i przypisu (nr 

4). 

 
(-) mgr Jarosław Lisewski 

              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 


