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Warszawa, dnia 17.07.2017 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180a 
04‐464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gminę Łuków 
ul. Świderska 12 
21‐400 Łuków 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
  Pełnomocnik  Zamawiającego  –  Gminy  Łuków,  prowadząc  postępowanie  o  udzieleniu  zamówienia 
publicznego  w  trybie  licytacji  elektronicznej  na  realizację  zadania  :  „Zakup  energii  elektrycznej”    przesyła 
niniejszym  pismem  treść  Państwa  zapytań,    które  drogą  elektroniczną  w  dniu  14.07.2017  r.  wpłynęły  do 
Pełnomocnika  Zamawiającego,    dotyczących  przedmiotowego  postępowania  wraz  z  odpowiedziami,  w  celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L‐237‐2017, nr ogłoszenia BZP 550345‐N‐2017. 
 
Pytanie 1. 

Projekt umowy § 6 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:  „Strony  ustalają  następujący  sposób  rozliczeń, w  którym Wykonawca wystawia  Zamawiającemu  na 

koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym 

na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. W przypadku 

otrzymania  faktury  VAT,  której  termin  płatności  upłynął,  Zamawiający  zobowiązany  jest  powiadomić 

Wykonawcę o dacie jej wpływu i do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania.” Zwracamy również 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.  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. 

Odpowiedź 1. 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust 9 Projektu umowy. 

 

Pytanie 2. 

Projekt umowy § 6 ust. 3 ‐ 6  ‐ Wykonawca informuje, że 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. Dodatkowo nadmieniam,  że 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).   W 

związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy 
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prawa  energetycznego  i  aktów  wykonawczych  w  zakresie  prowadzenia  rozliczeń  na  podstawie  danych 

pomiarowo  ‐  rozliczeniowych  przekazywanych  wykonawcy  przez  OSD  i  tym  samym  wykreśli  ww.  ustępy  z 

umowy sprzedaży energii elektrycznej? Dodatkowo informuję, że art. 58 kc przewiduje sankcje nieważności na 

wypadek sprzeczności umowy z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego:  Zgodnie z art. 58 k.c.: 

„§  1.  Czynność  prawna  sprzeczna  z  ustawą  albo mająca  na  celu  obejście  ustawy  jest  nieważna,  chyba  że 

właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności 

prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.” 

Odpowiedź 2. 

Pełnomocnik  Zamawiającego  informuje,  że  zdaje  sobie  sprawę,  iż Wykonawca wystawia  korekty  faktur  na 

podstawie  skorygowanych danych pomiarowo  –  rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.  Zapisy  § 6 ust. 

3,4,5,6 wynikają z § 37  i 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U.   2013 poz. 

1200)  w  sprawie  szczegółowych  zasad  kształtowania  i  kalkulacji  taryf  oraz  rozliczeń  w  obrocie  energią 

elektryczną. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, aby we wskazany w § 6 sposób dokonywał wyliczeń, a 

wskazuje  jedynie  w  jaki  sposób  wg  wspomnianego  Rozporządzenia  powinny  być  korygowane  dane  na 

podstawie, których będą wystawiane faktury – korekty. 

Zapis §6 ust. 3 – 6 Projektu umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 3. 

Projekt umowy § 10 ust. 4 ‐ Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. 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. 

Odpowiedź 3. 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 10 ust. 4 Projektu umowy 

 

Pytanie 4. 

Projekt umowy § 11 ust. 2  ‐  Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość  i prawidłowość przekazanych 

danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów 

poboru energii  leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za 

ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD.  Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o 

wprowadzenie sformułowania o  treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za  terminowość  i poprawność 

przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 

Odpowiedź 4. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis w § 11 ust. 2 Projektu umowy pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 5. 

Projekt umowy § 11 ust. 3 ‐ 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  zapisu  o  treści  „Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pozyskania  we 

własnym zakresie od właściwego OSD wszelkich danych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy  energii  elektrycznej”,  gdyż  Wykonawca  pozyskuje  wszelkie  informacje  dotyczące  danego 

postępowania wyłącznie z dokumentacji przetargowej przedstawionej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 5. 

Pełnomocnik  Zamawiającego  informuje,  że Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  załączniki  do  umów, w 

których zawarte będą dane niezbędne do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy (dane te znajdują się w 

Załącznikach  do  ogłoszenia).  Wykonawca  zobligowany  jest  do  zgłoszenia  zmiany  sprzedawcy  u  OSD,  a 

otrzymując  od  OSD  ewentualne  informację  na  temat  chociażby  negatywnych  weryfikacji  punktów  poboru 

podczas  zgłaszania,  winien  niezwłocznie  skontaktować  się  z  Zamawiającym  w  celu  wyjaśnienia 
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nieprawidłowości. Zamawiający na bieżąco będzie uzupełniał dane lub je korygował, jeśli tego będzie wymagała 

sytuacja. Zapis § 11 ust. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 6. 

Projekt umowy § 11 ust. 4 ‐ Informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na 

obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie  jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W 

związku  z powyższym  zwracamy  się  z prośbą   modyfikację  zapisu uwzględniającą   dokonanie  ewentualnych 

zmian grupy taryfowej po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy. 

Odpowiedź 6. 

Pełnomocnik  Zamawiającego  informuje,  że  punkty  poboru  energii  elektrycznej  wskazane  w  Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia nie wymagają zmiany parametrów dystrybucyjnych. 

 

Pytanie 7. 

Projekt umowy § 11 ust. 11 ‐ 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. 

Odpowiedź 7. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis w § 11 ust. 11 Projektu umowy pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 8. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy 
nieokreślony? 
b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, 
oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w  terminach pozwalających na skuteczne 
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 
c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, 
dla  których obowiązywały dotychczas umowy  kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla  których 
umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie 
procedury zmiany sprzedawcy ? 
d)  Czy  Zamawiający  ma  zawarte  umowy/  aneksy  w  ramach  akcji  promocyjnych  lojalnościowych,  które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak ‐  jakie są 
terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? 
Odpowiedź 8. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie informacje zawarte zostały w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. 

 
Pytanie 9. 

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. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną 

energię elektryczną 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  ?  Czy  też  Zamawiający  oczekuje  prowadzenia  rozliczeń  za 

zakupioną  energię  elektryczną w  ramach  jednego  numeru NIP  Zamawiającego  na  podstawie  faktur  VAT  ze 
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wskazanym  jednym  subkontem  do wpłat  należności  przyporządkowanym  do wszystkich wyszczególnionych 

jednostek organizacyjnych? 

Odpowiedź 9. 

Pełnomocnik  Zamawiającego  informuje,  że  Zamawiający  dysponuje  tytułem  prawnym  do  budynków  Gminy 

Łuków, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie Zamówienia.  

Niezależnie od problematyki prawa własności zgodnie z art. 18 ust. 1 ust. 3 Prawa energetycznego do zadań 

własnych gminy należy  finansowanie oświetlenia ulic, placów  i dróg publicznych  znajdujących  się na  terenie 

gminy. W związku z powyższym Gmina  Łuków ponosi  i będzie ponosić wskazane koszty, niezależnie od  tego, 

komu będzie przysługiwało prawo własności względem urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, 

linii elektroenergetycznej, linii oświetleniowej czy jakichkolwiek innych urządzeń składających się na ww. linie. 

Ponadto,  zgodnie  z  art.  4j  prawa  energetycznego  każdy  odbiorca  energii  elektrycznej  jest  uprawniony  do 

wyboru  dowolnego  sprzedawcy  tej  energii. W  konsekwencji  Gmina  Łuków  jest  uprawniona  do  ogłoszenia 

przetargu na zakup energii elektrycznej. 

Dodatkowo, przepis art. 4j prawa energetycznego nie uzależnia bowiem prawa do wyboru sprzedawcy energii 

od posiadania tytułu własności do urządzeń.  

Warto  dodać,  iż  na mocy  przepisu  art.  140  kc,  nawet  zakładając,  iż Gmina  Łuków  nie  byłaby właścicielem 

urządzeń  elektroenergetycznych  oświetlenia  ulicznego,  Gmina  Łuków  powinna  co  najwyżej  uzyskać  zgodę 

właściciela  na  zlecenie  prac  i  usług  związanych  z  oświetleniem  oraz  powinna  zawrzeć  odpowiednią, 

cywilnoprawną umowę w zakresie użytkowania przez Gminę Łuków ww. urządzeń. W żadnym jednak wypadku 

właściciel urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego nie uzyskałby prawa do ograniczenia Gminy 

Łuków w wyborze sprzedawcy energii elektrycznej. 

Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną 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 tj.  

Faktury wystawiane na: 

Nabywca : Gmina Łuków  ul. Świderska 12   21‐400 Łuków    NIP 8251997986 

Odbiorca : Nazwa danej jednostki organizacyjnej 

 

Pytanie 10. 

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 10. 

Pełnomocnik  Zamawiającego  informuje,  że  okres  rozliczeniowy  dla  poszczególnych  punktów  poboru  energii 

elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 

 

Pytanie 11. 

W  celu  prawidłowego  skalkulowania  wartości  zamówienia  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  udzielenie 

informacji na  temat szacowanej  ilości energii w  rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu 

poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo. 

Odpowiedź 11. 

Pełnomocnik  Zamawiającego  informuje,  że  w  Szczegółowym  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  zawarta  jest 

informacja na temat szacowanej  ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu 

poboru energii. 

 

Pytanie 12. 

Zwracamy  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający  przekaże  niezbędne  dane  w  wersji  elektronicznej  Excel  oraz 

dokumenty  do  przeprowadzenia  procedury  zmiany  sprzedawcy  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy? 

Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
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Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
‐ nazwa i adres firmy; 
‐ opis punktu poboru; 
‐ adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
‐ grupa taryfowa ; 
‐ 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; 
‐ czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
‐ 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. 
Jednocześnie  informujemy,  że  OSD  może  odrzucić  zgłoszenia  umów  sprzedaży  zawierające  błędne  dane 
skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, 
o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 
Odpowiedź 12. 
Pełnomocnik  Zamawiającego  przekaże  niezwłocznie  po  podpisaniu  umów  w  wersji  elektronicznej  wszelkie 
dane, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów: 
‐ 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 
 ‐ numer PPE 
 oraz dokumenty: 
- Pełnomocnictwo, 
- dokument nadania numeru NIP, 
- dokument nadania numeru REGON, 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 
dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz 
pełnomocnictwa. 

 
Pytanie 13. 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź 13. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
 
 

/‐/Rafał Burski 
Pełnomocnik Zamawiającego 


