
 

 Otwock, dn. 24.02.2017r. 

ZP 2-2017                                                                                                

                                                                                                                     Do wszystkich Wykonawców 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (dz. U. z 2012r poz. 1059 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSW w Otwocku w okresie 24 miesięcy”, znak sprawy:  ZP 2 – 2017 

 

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający posiada rozdzielone umowy 

sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej ? Jeśli tak, jaki jest okres obowiązywania umów o 

świadczenie usług dystrybucji? W przypadku posiadania przez Zamawiającego umów 

kompleksowych (sprzedaż i dystrybucja), kto będzie odpowiedzialny za zawarcie umowy o 

świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? Informujemy, że 

Wykonawca na podstawie oświadczenia może w imieniu Zamawiającego zawrzeć umowę o 

świadczenie usług dystrybucji na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy 

zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach 

obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia 

usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. 

Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez 

Zamawiającego warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 

zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. 

Zamawiający ma zawartą umowę kompleksową.  

 

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację jaki jest okres obowiązywania oraz wypowiedzenia 

aktualnych umów na dostawę energii elektrycznej ? Ponadto czy jest to pierwsza czy kolejna 

zmiana sprzedawcy ?  

Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada Zamawiający jest umową 

terminową do 31.03.2017 r. to zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

(nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej 

należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany 

dalej OSD).Koniecznym do rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej jest powiadomienie OSD o 

zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz o planowanym 

terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie z pkt. D.2.3 IRiESD wspomniane 

powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę na co najmniej 21 dni przed 

dniem rozpoczęcia sprzedaży w ramach nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie 



 

ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od 

miesiąca kwietnia tym bardziej, że dzień składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 

24.02.2017 r. 

Rozpoczęcie dostaw w przypadku umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie 

możliwe dopiero po podjęciu następujących czynności: 

1) Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak 

również od postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres minimum 8 dni 

w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty zostaną złożone w sposób 

wybrakowany  

i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie.  

2) Uprawomocnienie się postępowania – zależy przede wszystkim od Wykonawców, którzy 

złożą oferty. W przypadku przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do 

Wykonawców drogą elektroniczną, Wykonawcy muszą potwierdzić odebranie wiadomości. Jeśli 

wszyscy Wykonawcy potwierdzą odbiór zawiadomienia, czas na ewentualne odwołania wynosi 

5 dni, w przeciwnym wypadku jest to 10 dni.  

3) Przygotowanie treści umowy oraz dokumentów rejestrowych oraz podpisanie  

i przekazanie dokumentów do Wykonawcy etap zależny od Zamawiającego – 2 dni.  

4) Wypowiedzenie umów – etap zależny od tego czy umowy wymagają wypowiedzenia i 

jaki okres wypowiedzenia musi zostać zachowany (1 miesiąc – 6 miesięcy) 

5) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z lRiESD procedura trwa 

co najmniej 21 dni.  

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu 

rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z 

dniem 01.05.2017 r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. 

Zamawiający posiada umowę zawartą do dnia 28 lutego 2017 r. i poczyni starania, by w 

porozumieniu z dotychczasowym Sprzedawcą wydłużyć okres jej obowiązywania do dnia 30 

kwietnia 2017r.  

 

3. Wykonawca prosi o informację czy zawarta umowa w ramach postępowania przetargowego 

będzie umową sprzedaży energii elektrycznej czy umową kompleksową dostarczania energii 

elektrycznej? 

Jeśli umowa będzie obejmowała tylko sprzedaż energii Wykonawca zwraca się z prośbą o zmiany 

w Rozdziale III,  pkt 3, ppkt 1) ponieważ cena nie będzie zawierała cen OSD. 

Umowa dotyczy wyłącznie sprzedaży. 

 

4. Czy Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu GUD na 

dowód spełnienia warunku udziału w postępowaniu? 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia.  

 

5. Wykonawca prosi o zmianę w formularzu cenowym w kolumnie B na 500 MWh lub w kolumnie 

A zł/KWh. 



 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów. 

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 2 § 1 Załącznik nr 4 do SIWZ  poniższym 

zapisem: 

„Umowa obejmuje sprzedaż energii elektrycznej”  

Tak, zamawiający wyraża zgodę. 

 

7. Wykonawca prosi o usunięcie zapisu ust. 5 § 3 Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca wyjaśnia, że umowa na sprzedaż energii elektrycznej nie obejmuje kosztów OSD. 

Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisów. 

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 6 § 4 Załącznik nr 4 do SIWZ  poniższym 

zapisem: 

„Rozliczenia za energię elektryczną odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach 

rozliczeniowych na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych 

przez OSD”. 

Wykonawca wyjaśnia, że odczyty dokonywane są przez OSD. 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów. 

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 9 § 4 Załącznik nr 4 do SIWZ  poniższym 

zapisem: 

„Wykonawca wystawia fakturę na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego, z terminem 

płatności 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i zobowiązuje się dostarczyć ją 

Płatnikowi do ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego dla danej taryfy. Za dzień 

uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze”. 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów. 

 

10. Wykonawca prosi o zmianę zapisu ust. 10 § 4 Załącznik nr 4 do SIWZ, ponieważ złożenie 

reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowego uiszczenia  zapłaty zgodnie z 

wystawioną fakturą. 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów. 

 

11. Wykonawca prosi o usunięcie zapisu § 7 Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów. 

 

12. Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów w Załączniku nr 5 do zapisów SIWZ odnośnie wykazów 

dostaw. Wykonawca prosi o informację jakie referencje są wymagane. 

Zamawiający wymaga dołączenia dwóch referencji zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 pkt. 3. 

 

13. SIWZ, Rozdział III  pkt. 3 ppkt. 1 – Zawartość merytoryczna oferty -  Wnosimy o usunięcie zapisów 

dot. zawarcia w oferowanej cenie opłat za usługę dystrybucji lub modyfikację zapisów do 

przeprowadzenia postępowania na usługę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i 



 

świadczenia usługi dystrybucji.  W obecnym brzemieniu  usługa dystrybucji jest odrębnym 

zadaniem, która powinna być osobno wyceniona  a postępowanie winno być podzielone na 

części.   

Dodatkowo informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących 

sprzedaż  i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne 

stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia 

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. 

zm). W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z 

wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, 

który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? 

Zamawiający dokonał zmiany. Postępowanie dotyczy sprzedaży energii.  

 

14. SIWZ, Rozdział IV  pkt. 3 ppkt. 6 – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw 

wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy - Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej 

posiadają zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, 

w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie 

powyższych zapisów z treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego 

postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od 

Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  

 

15. SIWZ, Rozdział VI pkt. 3 – Opis sposobu obliczania ceny, Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia pkt. 1 ppkt. 1 -  Informujemy, że w przypadku zawierania umowy sprzedaży 

Wykonawca obciążą Zamawiającego tylko za ilość pobranej energii elektrycznej bez opłat za 

usługę dystrybucji.  

Informujemy, że wykonywanie dodatkowych bliżej nieokreślonych czynności, o których mowa 

w przedmiotowym zapisie i stanowi odrębną usługę niezwiązaną ze sprzedażą energii, która 

powinna być przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego. W związku z powyższym 

prosimy o usunięcie zapisu obligującego Wykonawcę do wykonywanie dodatkowych bliżej 

nieokreślonych czynności. 

Wykonywanie dodatkowych bliżej nieokreślonych czynności, 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 składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie 

przedmiotowego zapisu w całości. 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę. 

 



 

16. SIWZ, Rozdział VI pkt.  5 – Opis sposobu obliczania ceny, Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - 

§ 3 ust. 6 ppkt. 5 -  Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych Wykonawca 

ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą 

OSD  zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie, w trybie przewidzianym 

ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w 

Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą  o dodanie zapisu o 

treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku 

zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie 

od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.” 

W przypadku postępowania tylko na usługę sprzedaży energii elektrycznej wnosimy o usunięcie 

ww. zapisu. 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu. 

17. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta przetargowa – pkt. 12 – Zwracamy się z pytaniem czy numer 

konta bankowego do rozliczeń z Zamawiającym może zostać wskazany po wystawieniu pierwszej 

faktury po zawarciu umowy? 

Zamawiający rezygnuje z zapisu.  

 

18. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 3 ust. 7 ppkt . 5 - W związku z oczekiwanie 

Zamawiającego  zapewnienia dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru, 

wyjaśniamy, że zużycie energii elektrycznej za okres rozliczeniowy jakie są przekazane przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego zamieszczone są w fakturze Wykonawcy. Czy będzie to 

wytaczającym spienieniem warunku? 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, gdyż dane pomiarowo-rozliczeniowe 

wykorzystywane będą w procesie optymalizacji mocy zamówionej. Poza tym, Zamawiający za 

pośrednictwem Wykonawcy zamierza pozyskiwać dane dobowo-godzinowe dotyczące 

własnego zapotrzebowania na energię elektryczną.  

 

19. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 3 ust. 8 ppkt. 1 - Uprzejmie informujemy, że zgodnie z 

Art. 15, Art. 18, a przede wszystkim Art. 29 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych to 

Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie postępowania przetargowego oraz opisu 

przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie przygotować ofertę. Prosimy o 

usunięcie tego zapisu, gdyż Wykonawca pozyskuje wszelkie informacje dotyczące danego 

postępowania wyłącznie z dokumentacji przetargowej przedstawionej przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę. 

 

20. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 3 ust. 10 - Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez 

Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do 

OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: 

„Umowa wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017r. lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów 



 

dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 

umowy do realizacji przez OSD”. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia 

umów sprzedaży zawierające błędne dane.  

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 kwietnia 2017r. może nie 

być możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01 maja 

2017r. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 

nadzień 1 maja 2017 r. Wobec powyższego, poczyni starania, by w porozumieniu z 

dotychczasowym Sprzedawcą wydłużyć okres obowiązywania aktualnej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej do dnia 30 kwietnia 2017r.  

 

21. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 1 - 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 informacji  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 § 4 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." 

Dodatkowo zawracamy się z pytaniem, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie 

wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający 

rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków? 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający sam będzie kontrolował. 

 

22. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 3 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów 

podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu 

umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich 

wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii 

elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 

przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o 

kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

od dnia ich wejścia w życie z koniecznością  sporządzenia aneksu do umowy”. 



 

23.  Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 6 i 7 - Wykonawca informuje, iż w świetle 

przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem 

odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- 

rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony 

jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy 

(sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów 

dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane 

przez OSD.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający 

uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie 

prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych 

wykonawcy przez OSD i zmodyfikuje ww. ustęp 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.” 

Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami Prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane, a Wykonawca w świetle 

ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo- rozliczeniowe otrzymane od 

OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu 

mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie 

wykonawców. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu rozliczeniowego, z uwagi na fakt, iż w 

dotychczasowych rozliczeniach realizowanych w oparciu o kompleksową umowę sprzedaży 

energii elektrycznej obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Poza tym, Zamawiający 

chce mieć pełna wiedzę nt. wolumenów zużycia, a tym samym poziomie kosztów związanych 

z zaopatrzeniem w energię elektryczną.  

 

24. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 9 – 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: „Należności wynikające z 

faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia”. Zamawiający określił dzień 

zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 

454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, 



 

w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest 

zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę zapisu na 

następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

25. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 1, ust.2, ust. 3 - Wykonawca informuje, że zapisy 

wskazane w ww. ustępach dotyczą umów o świadczenie usług dystrybucji i będą w niej wskazane 

a nie mają zastosowania w umowach sprzedaży energii elektrycznej. Dodatkowo nadmieniam, że 

w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z 

powodu włączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych 

energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o 

świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może 

ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych 

zapisów.         

Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności 

osób trzecich oraz z powodu włączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży 

energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie 

standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien 

znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 

przedmiotowych zapisów. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

26. udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w 

szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi 

oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez 

właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy  że zmiana parametrów dystrybucyjnych może 

wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa 

URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej  treści: „W przypadku gdy 

zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych 

opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”    

Zamawiający wyraża zgody na zmianę. 

 

27. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 6 ust. 2 - W odniesieniu do przedmiotowego zapisu 

informujemy, że zgodnie z §42 rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną, Zamawiającemu przysługują jedynie bonifikaty. Z uwagi na powyższe zwracamy się 

z prośbą o usunięcie słowa „upustu” w ww. zapisie. 



 

Zamawiający wyraża zgody na zmianę. 

 

28. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 i ust. 2 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar 

umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie 

powyższych 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. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się 

na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy  przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy 

hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na 

ewentualną szkodę Zamawiającego.  

Zamawiający wyraża zgody na zmianę.  

 

29.   Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust.  3 i ust. 4  - Zwracamy uwagę, że określona przez 

Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień 

opóźnienia w wystawieniu faktur lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, zdaniem 

Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na 

drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka 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. Z tych 

względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

30. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 6 ust. 3 - Wykonawca informuje, że zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów 

jakościowych dostarczanej  energii elektrycznej ponosi Operator System Dystrybucyjnego będący 

właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić 

odpowiedzialności za działania OSD zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: 

„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi  

odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w szczególności w 

przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla 

Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z 

zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18  sierpnia 2011 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym 

jakościowych standardów obsługi.” 



 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

31. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust.  5 - 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.        

Zamawiający wyraża zgodę na 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.  

 

32. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust.  7 - 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. 

Zamawiający modyfikuje zapis na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania 

potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo 

wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

 

33. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 8 - Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo 

wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć 

umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, 

że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o 

charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została 

umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób 

prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie 

wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. 

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie 

wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 

Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 



 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

34. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - §  11 ust. 5 - 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. Punkty z innych 

grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały 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 SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

35. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - §  11 ust. 6 – Wnosimy o usunięcie ww. ustępu. W wyniku 

ww. postępowania nie będzie zawieranej umowy ramowej.    

Zamawiający  wyraża zgody na zmianę.  

6. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne 

wraz z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 

 

36. Wykonawca informuje , że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w 

ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf w związku z powyższym prosimy 

wprowadzenie do umowy zapisu o treści, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ 

umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia 

grup taryfowych” .      

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

37. W ramach wykonywania umowy kompleksowej  dostawy energii elektrycznej możliwa jest 

zmiana mocy umownej. Informujemy , że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów 

kompleksowych zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może być związana z 

koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń 

elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II 

i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków 

przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. 

Wykonawca zwraca sia z zapytaniem , czy Zamawiający miał na myśli zmianę mocy umownej ? 

Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu.  

Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje 

bezpośrednio do właściwego OSD i może ona  nastąpić po wydaniu „Poświadczenia możliwości 

świadczenia usług dystrybucyjnych” lub wydaniu decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu 

tej decyzji przez Zamawiającego Wykonawca może zmienić umowę kompleksową  poprzez 

zawarcie stosownego aneksu pod warunkiem , że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się 

będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf.  W związku z powyższym 



 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu we ....... „Zmiana mocy przyłączeniowej 

nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych z zmianą warunków 

przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Poświadczenia możliwości świadczenia usług 

dystrybucyjnych” lub wydaniu decyzji przez OSD . Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać 

się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez 

OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przy- 

łączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych 

warunków przyłączenia, oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”  

Zamawiający nie będzie zmieniał mocy umownej w okresie realizacji umowy. 

 

38. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z 

wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia 

z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę oraz czy Zamawiający 

uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia 

zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę? 

Zamawiający nie uwzględni w umowie ww. zapisu.  

 

39. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?  

Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował nw. dokumentów jednostki do przeprowadzenia 

zmiany sprzedawcy: 

- 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. 

Zamawiający przekaże ww. informację w dniu podpisania umowy.  

 

40. 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 dalsze czynności 

związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. 

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektem. 

 

41. 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 wg 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? 

Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa.  

 

42. 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? 

Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa. 

 

43. W celu prawidłowego dokonania kalkulacji cenowej proszę o podanie zużycia energii elektrycznej 

w rozbiciu na strefy czasowe. 

Zamawiający przedstawił zużycie energii za 2016 rok w podziale na „szczytową” i 

„pozaszczytową” i oświadcza, że  nie dysponuje żadnymi innymi danymi  nt. faktycznego bądź 

szacowanego zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na strefy czasowe. 

 

44. SIWZ rozdział IV pkt 3.1 ppkt 6) - uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami 

sieci dystrybucyjnej  posiadają Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemy 

Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, 

w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą o wykreślenie 

powyższego wymogu z treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego 

postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucji  Zamawiający może wymagać od 

Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem Systemu 

Dystrybucji – co jest powszechną praktyką. 

Zamawiający dokonał zmiany w przedmiotowym zakresie. 

 
45. SIWZ rozdział  X pkt 3 ppkt 3.5  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w liczebności punktów 

poboru energii elektrycznej. Wykonawca wnosi o określenie liczby punktów, które Zamawiający 

planuje zlikwidować oraz wskazanie w jakim przedziale czasowym to nastąpi. Zaprzestanie 

sprzedaży energii dla poszczególnych punktów poboru lub wszystkich objętych umową w 

konsekwencji może prowadzić do wypowiedzenia umowy przed czasem. Zgodnie z istotą umowy 

zawartej na czas oznaczony, nie może ona być rozwiązana przed upływem terminu na jaki została 

zawarta, a wykonawca, szczególnie zawierając umowę o zamówienie publiczne na czas 

oznaczony powinien przed  złożeniem ofert mieć wiedzę przez jaki okres będzie świadczył 

usługi.  Zamieszczenie takiej klauzuli w umowie w sprawie zamówienia publicznego przeczy 

istocie zamówienia  publicznego, którego celem jest m.in. zapewnienie trwałości stosunku 

zobowiązaniowego. Ponadto takie postanowienie, jeśli jest zastrzeżone tylko dla jednej ze stron 



 

umowy, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną, ponieważ narusza zasadę równorzędności 

stron umowy. 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w przypadku m.in.:   zmian w zakresie ilości punktów odbioru określonych 

dla Zamawiającego, pod warunkiem zmian organizacyjnych Zamawiającego i nie przekroczenia 

wielkości zużycia energii elektrycznej odkreślonej dla Zamawiającego ,jednakże jest to sytuacja 

hipotetyczna, która nie jest planowana na dzień ogłoszenia zamówienia. 

 

46. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1 ppkt 1) oraz wzór umowy par.3 ust.8 Czy dla 

któregoś z punktów poboru energii (PPE) będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy? 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 PPE: 

- 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; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE. 

Tak, zamawiający przekaże ww. informacje. 

47.  Załącznik numer 4 do SIWZ wzór umowy. Należy uzupełnić dane w komparycji Wykonawcy 

umowy zgodnie z wymogami ksh tj. wskazując również wartość kapitału zakładowego. 



 

Zamawiający informuje, iż jest to wzór umowy, natomiast komparycja umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, będzie zawierała wymagane dane. 

 

48. Załącznik numer 4 do SIWZ Wzór umowy par. 2 ust. 2 Wykonawca wnosi o doprecyzowania 

terminu rozpoczęcia świadczenia dostawy energii dla Zamawiającego.  Czy dotychczasowa 

sprzedaż energii miała miejsce w oparciu o umowę sprzedaży energii elektrycznej czy też umowę 

kompleksową (sprzedaży energii i dystrybucji usług)?  

Dotychczasowa sprzedaż odbywała się na podstawie umowy kompleksowej. 

 

49. Załącznik numer 4 do SIWZ wzór umowy § 3 ust. 8 – Czy Zamawiający potwierdza, że pod 

pojęciem Płatnika należy rozumieć Zamawiającego? 

Tak, Zamawiający jest Płatnikiem. 

 

50. Załącznik numer 4 do SIWZ Wzór umowy par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby 
regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu 
widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 30 dni od 
daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego nie pozwala ustalić prawidłowej daty 
powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje 
skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od 
osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)). 
Wykonawca wskazuje ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy 
ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej 
ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w 
rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym 
stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na 
istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji 
doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić 
należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu 
płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), 
nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Jaki załącznik ma być wpisany w puste 
miejsce i w jakim celu zostaje przywołany?  
Zamawiający zmodyfikował treść ww. zapisu. 
 

51. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 4 ust. 9 Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 

1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę 

otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", 

Wykonawca wnosi o przyjęcie, że dniem zapłaty będzie dzień wpływu należności na konto 

Wykonawcy. Jak potwierdza bowiem powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego, za spełnienie 



 

świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, 

co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza, że datą spełnienia świadczenia jest dzień, w 

którym świadczenie zasiliło jego rachunek bankowy 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

52. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 4 ust. 10 – czy intencją Zamawiającego nie było odwołanie się do 

ust. 9, w którym wskazany jest termin płatności? 

Intencją Zamawiającego nie było odwołanie się do ust. 9. 
 
 

53. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 5 ust. 2 ppkt 3) i następne – kogo należy rozumieć pod pojęciem 

Odbiorcy? 

Pod pojęciem odbiorcy należy rozumieć Zamawiającego. 

 

54. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 7 ust. 2 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co rozumie pod 

pojęciem „częściowego odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy”? 

Zamawiający rozumie pod tym pojęciem odstąpienie od umowy po częściowej jej realizacji. 

 

55. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 7 ust. 3 oraz 5 Wykonawca wnosi o  zastąpienie słowa 

„opóźnienie” słowem „zwłoka”.  Opóźnienia są następstwem okoliczności, za które wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności. Są to okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

56. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 7 ust. 7 Wykonawca wnosi o modyfikację treści par. 7 ust. 7 

Umowy, poprzez przyjęcie, że zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia 

przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Utrzymanie postanowień umownych umożliwiających 

potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem możliwości weryfikacji zasadności 

i poprawności naliczenia tych kar. Ponadto Zamawiający dysponować będzie także 

zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, które ma służyć do pokrycia roszczeń tytułu 

nienależytego wykonania Umowy. Jednocześnie wskazać należy, że kara umowna powinna 

przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność 

istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): „(…)jeżeli wykonanie lub 

nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona 



 

zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się. Stąd 

naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone 

przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie 

Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia 

przesłanek naliczenia kar umownych 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

57. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 8 ust. 2 pkt 1) Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów w 

Załącznik numer 4 do SIWZ par. 8 ust. 2.1 poprzez wykreślenie par. 8 ust. 2.1  ze względu na jego 

sprzeczność z postanowieniami art. 83 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze 

(Dz.U.2003.60.535). 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

58. Załącznik numer 4 do SIWZ par. 11 ust. 2 – w jakim kontekście do odstąpienia od umowy mają 

mieć zastosowanie postanowienia § 6 ust. 2 odnoszące się do standardów jakości obsługi? 

Zamawiający dokonał zmiany przepisu na : 

W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowienia wymienionego w ust. 1 Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej 

okoliczności. 

 

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dodanie do umowy  w sprawie zamówienia załącznika w 

postaci regulaminu sprzedaży energii elektrycznej wykonawcy, który będzie miał zastosowanie 

do świadczenia usług przez wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dyrektor   

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 



 

 

   

     


