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Warszawa, dnia 22.05.2015 r. 
 

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  mailową  w  dniu  22.05.2015  r.  wpłynęły  do  Pełnomocnika  Zamawiającego,  dotyczących 
przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L‐148‐2015, 
nr ogłoszenia BZP 119114– 2015. 
 
Pytanie 1 
W projekcie umowy w § 5 ust. 3 widnieje zapis: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej 
zmiany  stawki podatku VAT  lub ustawowej  zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość 
wynikającą z tych zmian.” Z uwagi na możliwość zmiany  w okresie obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą  
ustawy  prawo  energetyczne  wraz  z  aktami  wykonawczymi  do  ustawy  skutkującymi  wprowadzeniem  dodatkowych 
obowiązków  związanych  z  zakupem  praw majątkowych  lub  certyfikatów Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o modyfikację 
przedmiotowego zapisu do treści: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian. 
lub innych zmian ogólnie obowiązujących 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, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z 
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.” 
 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy w § 5 ust. 3. 
 
Pytanie 2 
W  projekcie  umowy  w  §  6  ust.  9  widnieje  zapis:  „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 prawidłowego wystawienia  faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na  konto 
Wykonawcy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  doręczenia  faktury  na  co  najmniej  23  dni  przed  określonym  terminem 
płatności.  W  razie  niezachowania  tego  terminu,  termin  płatności  wskazany  w  fakturze  VAT  zostanie  automatycznie 
przedłużony  o  czas  opóźnienia.  Ponadto,  w  przypadku  gdy  Wykonawca  wystawi  Zamawiającemu  fakturę  w  terminie 
przekraczającym  termin  umowny  (koniec  okresu  rozliczeniowego  stosowanego  przez  OSD)  o  30  dni,  zapłaci  on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień 
opóźnienia. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy 
z  tytułu  niniejszej  Umowy,  poprzez  złożenie  dodatkowego  oświadczenia.”  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą   dokonanie 
następującej  modyfikacji   ww.  zapisu:   „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 do  jej zapłaty w  terminie 7 dni od 
otrzymania.” 
 
Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiającego  informuje, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo‐rozliczeniowych nowemu 
sprzedawcy  energii  elektrycznej,  a  dokumentem  który  reguluje  te  obowiązki  jest  Instrukcja  Ruchu  i  Eksploatacji  Sieci 
Dystrybucyjnej,  na  którą  Wykonawca  może  się  powołać  w  razie  nieprzestrzegania  instrukcji  przez  OSD.  W  związku  z 
powyższym zapis § 6 ust. 9 Projektu umowy  pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 3 
W projekcie umowy w § 10 ust. 5 ‐ 6.  Mają na uwadze zasadę ekwiwalentności świadczeń z uwagi na fakt,  iż Zamawiający 
wprowadził  kary  umowne w  sposób  jednostronny. Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o wyrażenie  zgody  na  rezygnację  z 
zapisów  o  których  mowa  jest  w  ust  5  i  6   oraz  o   określenie  odpowiedzialności  stron    w  kolejnym  zapisie  jako 
odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dodanie kolejnego 
zapisu o następującej  treści:  „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą  z  tytułu niewykonania  lub 
nienależytego wykonania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).” 
 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy § 10 ust. 5 – 6 Projektu umowy pozostają bez zmian. 
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Pytanie 4 
 W związku z zapisem w projekcie umowy w § 11 ust 3  informujemy,  iż dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia 
procedury  zmiany  sprzedawcy  są  udostępniane  Odbiorcy  przez  OSD.  Zamawiający  jest  więc  w  ich  posiadaniu  i  to  on 
odpowiada za prawidłowość przekazanych danych. Ponadto wskazujemy, że w przypadku gdyby to Wykonawca we własnym 
zakresie zwrócił się o pozyskanie danych od OSD, operator odeśle Wykonawcę w  tym względzie do Odbiorcy, który  takimi 
danymi  dysponuje. W  związku  z  powyższym  zwracamy  się  z  prośbą  o  usunięcie  przedmiotowego  zapisu  i  zastąpienie  go 
następującym:  „Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dane  niezbędne  do  przeprowadzenia  procedury  zmiany  sprzedawcy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy”. 
 
Odpowiedź 4 
Pełnomocnik  Zamawiającego  informuje,  że  na  podstawie  §  11  pkt.  3  Wykonawca  nie  jest  zobligowany  do  pozyskania 
powyższych danych niezbędnych do  zgłoszenia  zmiany  sprzedawcy,  gdyż otrzyma  je od  Zamawiającego. Wykonawca,  aby 
skutecznie  przeprowadzić  zmianę  sprzedawcy  zobowiązany  jest  natomiast  do    kontaktu  z  OSD  chociażby  w  kwestii 
negatywnych weryfikacji punktów poboru. Mając wiedze, iż w obrębie któregokolwiek punktu poboru występują negatywne 
weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego przekazania takiej informacji Zamawiającemu, aby ten mógł na 
bieżąco wyjaśniać nieprawidłowości. 
Zapis § 11 pkt. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian 
 
Pytanie 5 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w 
wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 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 

‐ data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy   

                ‐ numer ewidencyjny PPE 
 
Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy   najpóźniej w 
dniu podpisania umowy następujące dane w wersji Excel i Word: 
‐ 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; 
‐ okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
‐ numer ewidencyjny; 
‐ numer PPE. 
 

 
/‐/Justyna Korytko 

Pełnomocnik Zamawiającego 
 


