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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 2 
 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej 
dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”. 
 
 

 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawartych w piśmie Wykonawcy, Zamawiający 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
 

 Zestaw pytań nr 2 z dnia 14.06.2018r. :    
 

1.Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur 
rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych 
przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na 
rzecz Sprzedawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych. Wykonawca ma obowiązek 
wystawienia faktury na podstawie odczytów OSD. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów 
prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających 
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 
energetycznej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie 

4. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania 
okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do 
każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 Oba PPE mają 1-miesięczny okres rozliczeniowy.  

5. Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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  Nie zawsze jest zgodny. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z 

okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

 

Zestaw pytań nr 3 z dnia 15.06.2018r. :    
Pytanie 1: 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie 
potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika;  
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 
- numer ewidencyjny  
- numer PPE; 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Większość z powyższych danych zawiera SIWZ. Obecnym sprzedawcą jest ENEA SA – 

sprzedawca rezerwowy.  

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)  
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak.  
Pytanie 3:   
Informujemy, iż zgodnie z Art. 140 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759, z 
późn. zm.) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. W związku z tym wykonawca nie może przedstawić oferty na warunkach, które wcześniej nie zostały 
dookreślone. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie zapisów umowy § 5 ust.5 oraz § 9 ust. 2. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ.  
Pytanie 4: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów § 5 ust. 8 wzoru umowy, gdyż rozliczenia powinny odbywać się zgodnie z 
okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie OSD. 
Ponadto są one zależne od grupy taryfowej. W związku z powyższym prosimy o zmianę ust. 9 na: „Przyjęto terminy 
rozliczania zgodne z wymaganiami dla danej grupy taryfowej stosowane przez OSD”, „Rozliczenie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawianych w cyklach stosowanych przez OSD 
uzależnionych od danej grupy taryfowej”. Termin ten sami Państwo wyjaśniają, powołując się na okres stosowany przez 
OSD. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Dla grupy taryfowej C12A OSD stosuje 2-miesieczne okresy 
rozliczeniowe, natomiast Zamawiający ma zawartą umowę, z której wynika 1-miesięczny 
okres rozliczeniowy dla tego PPE. 

Pytanie 5: 
W przypadku jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur na podstawie rzeczywistych wskazań 
dokonywanych przez OSD i po otrzymaniu tych danych od OSD, to wnioskujemy  o umożliwienie wystawienia faktur na 
podstawie szacunków. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wystawianie faktur ma następować na podstawie rzeczywistych wskazań dokonywanych przez OSD.  
Pytanie 6:  
Prosimy o dopisanie do § 8 adekwatnej kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pytanie 7: 
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Wnioskujemy, aby wykreślić § 8 ust. 4. Automatyczne potrącenie kary powoduje że, Wykonawca nie ma możliwości 
podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do jej nie naliczenia. W związku z powyższym rekomendujemy rozwiązanie 
w naliczeniu kary płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

 

Zestaw pytań nr 4 z dnia 15.06.2018r. :    
 

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 Zamawiającego: 

Większość z powyższych danych zawiera SIWZ. Pełnomocnictwo zamawiający przekaże 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

Zapytanie nr 2: 

Dotyczy pkt 14 rozdziału III SIWZ oraz § 4 ust. 2 lit e)  załącznika nr 4 do SIWZ  

„Wzór umowy” 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące: 

„Faktury za faktyczne zużycie energii powinny być dostarczone Zamawiającemu w terminie maksymalnie 14 dni następujących po dacie 

otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Do każdej faktury 

Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru energii oraz wysokość 

należności z tego tytułu.” 
 

„e) dostarczenia wystawionej za okres rozliczeniowy faktury do Zamawiającego w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania 

danych pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (na adres siedziby Zamawiającego lub na 

adres poczty elektronicznej Zamawiającego: spzoz18@post.pl, względnie umożliwić samodzielne pobranie faktury poprzez dostęp 

elektroniczny do konta Zamawiającego np. e-BOK z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o możliwości pobrania faktury),” 

Wykonawca przypomina, że faktury rozliczeniowe wystawiane są na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 

otrzymywanych od OSD. Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiązany jest do przekazania danych pomiarowo-

rozliczeniowych w terminie 5 dni roboczych od dokonania odczytu. W sytuacji braku otrzymania danych odczytowych 

Wykonawca może nie być w stanie zapewnić terminu 14 dni następujących po zakończeniu okresu rozliczeniowego na 

dostarczenie faktury, nie ze swojej winy. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 

Zapytanie nr 3: 

Dotyczy sposobu podpisania umowy  

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. 

 

Zapytanie nr 4: 

Dotyczy pkt 4 (2) załącznika nr 1 do SIWZ „Druk OFERTA”   

Zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu płatności faktur poprzez zmianę 

przedmiotowego zapisu na następujący: 
 

„Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy tj., że zapłata za dostarczoną energię nastąpi w 

terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę.” 
 

Zamawiający w § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” jednoznacznie określił termin płatności od daty 

wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapisy SIWZ w obecnej formie wydają się tym samym niespójne.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmodyfikował zapisy formularza ofertowego oraz Wzoru umowy – 

zmodyfikowane załączniki zamawiający zamieści na stronie. 

 

 

Zapytanie nr 5: 

Dotyczy § 2 ust. 2, § 7 ust. 3, § 9 ust. 1 oraz 4 załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” 

Wykonawca wnosi o dodanie do projektu umowy zapisu o tym, że Zamawiający może dodawać nowe PPE oraz 

zmieniać grupę taryfową dla istniejących punktów poboru jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione 

w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.  
 

Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia winien być jednoznacznie 

określony przez Zamawiającego, tym samym zmiana grup taryfowych dla istniejących punktów poboru na inne grupy 

taryfowe niż wycenione w ofercie będzie niezgodna z przedmiotem zamówienia i będzie wiązała się z dodatkowym 

obciążeniem dla Wykonawcy, które nie zostało uwzględnione przy tworzeniu oferty przetargowej.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie planuje dodawania nowych PPE ani zmiany taryfy w trakcie obowiązywania 

umowy.   

 

Zapytanie nr 6: 

Dotyczy § 4 ust. 2 lit c) załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Obowiązek przekazania wszelkich niezbędnych 

danych do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy leży po stronie Zamawiającego.  

Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ma ponadto obowiązku przekazywania danych wymaganych przy procedurze 

zmiany sprzedawcy na wniosek danego Wykonawcy.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu. 

 

Zapytanie nr 7: 

Dotyczy § 5 ust. 5 oraz § 9 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” 

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu 

przetargowym dokonuje indywidualnej wyceny w oparciu o dane o szacowanym zużyciu w okresie realizacji zamówienia 

oraz aktualne notowania produktów bazowych na Rynku Towarowym Terminowym Towarowej Giełdy Energii.  
 

Ofertowana cena jednostkowa winna być tym samym stała w okresie realizacji zamówienia za wyjątkiem ustawowej 

zmiany stawki podatku vat lub akcyzy, na których zarówno Zamawiający jak i Wykonawcą nie mają wpływu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 



 SPZOZ_NT/DZP/PN/08/18 

Wyjaśnienia treści SIWZ  
 

5 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu. 

 

Zapytanie nr 8: 

Dotyczy § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku pokrywania przez Wykonawcę 

dodatkowych kar umownych. Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakości obsługi 

określone w prawie energetycznym. Zamawiający winien mieć ponadto świadomość, że im wyższe ryzyko poniesienia 

kar umownych przez Wykonawcę, tym wyższa cena jednostkowa zaoferowana w postępowaniu przetargowym. 

 

Zwracamy ponadto uwagę, iż odniesienie do § 5 ust. 6 wydaje się błędne. We wskazanym paragrafie/ustępie brak 

informacji dot. terminu dostarczenia faktury.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i modyfikuje zapisy § 5 ust. 6 wzoru umowy 

następująco: 

2. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminu dostarczenia faktury określonego w § 5 ust. 9, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł za każdy punkt poboru objęty niniejszą 
Umową za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis § 5 ust. 9 następująco: 

9. Za wykonane dostawy energii elektrycznej Wykonawca wystawi faktury za okres rozliczeniowy i dostarczy 
je Zamawiającemu w terminie maksymalnie 14 dni następujących po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej 
pobranej w poszczególnych punktach poboru energii oraz wysokość należności z tego tytułu. 

 

 

Zapytanie nr 9: 

Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” 

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie wskazanej kary umownej lub o dodanie równoważnej kary przysługującej 

Wykonawcy w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający.  W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych narusza zasadę 

równości stron w stosunku cywilnoprawnym.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu. 

 

Zapytanie nr 10: 

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

Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż konieczne będzie 

korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających z not obciążeniowych. Ponadto Wykonawca powinien 

otrzymać informację, z jakiego tytułu zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych. Dlatego też zwracamy się z 

prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 

 „W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 

określonym w nocie obciążeniowej.”  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu. Zamawiający informuje, iż 
wystawi notę obciążeniową.  

 
 
Zestaw pytań nr 5 z dnia 15.06.2018r. :    

1. Dotyczy § 5 pkt 9 wzoru umowy. Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie 

faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z 

miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych 

pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na 

powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną 

dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w 

terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 



 SPZOZ_NT/DZP/PN/08/18 

Wyjaśnienia treści SIWZ  
 

6 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu. 

 

2. Dotyczy § 7 pkt 1 wzoru umowy. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych,   a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.07.2018r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na 
względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 
na dzień 01.08.2018r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż wskazał szacunkowe zużycie w okresie od 1.07.2018 ponieważ ze 

względu wskazanego powyżej nie jest w stanie określić dokładnie daty zmiany sprzedawcy. W 

Umowa jednak znajduje się zastrzeżenie warunku dokonania skutecznej zmiany sprzedawcy. 

 

3. Dotyczy § 8 pkt 2 wzoru umowy. Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych,  w 

szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może 

zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 

Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty 

postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki 

poziom kary umownej  za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy 

wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, 

zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu. 

4. Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi 

Sprzedawcy notę obciążeniową.  

      Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym,  w celu ich udokumentowania 
nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata 
kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki.  Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) 
ustawy  o rachunkowości, przez pozostałe koszty  i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody 
związane m.in.  z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć  w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą 
ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu 
bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonej kary 

z faktur. 

5. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak.  

 


