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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.
Pytanie 1 – Formularz Nr 5 do SIWZ (Umowa) – § 6 ust. 4
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 treści zapisu w sposób następujący:
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź: wyrażamy zgodę na zmianę treści zapisu w sposób następujący:
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Pytanie 2 – Formularz Nr 5 do SIWZ (Umowa) – § 6 ust. 1
Czy w ramach przedmiotowego postępowania zostanie zawarta jedna umowa dla Gminy
Węgliniec oraz jej jednostek organizacyjnych czy każda z jednostek zawrze osobną umowę w
swoim imieniu?
Odpowiedź: w ramach przedmiotowego postępowania zostanie zawarta jedna umowa dla
Gminy Węgliniec oraz jej jednostek organizacyjnych: Szkoła Podstawowa w Węglińcu,
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie, Szkoła Podstawowa w Ruszowie, Przedszkole
Miejskie w Węglińcu, Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.
Odrębna umowa będzie dla: Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu- nabywcą
będzie MGOK w Węglińcu.
Pytanie 3 – Formularz Nr 5 do SIWZ (Umowa) – § 6 ust. 3
Wykonawca informuje, że w chwili podpisywania umowy nie będzie jeszcze znany nr konta
bankowego na jaki należy dokonywać płatności. Jest on generowany systemowo po podpisaniu
umowy. Indywidualny numer konta na jaki należy uiszczać opłatę wskazywany będzie
każdorazowo w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT.

Prosimy o wykreślenie ust. 3 w całości lub dokonanie zmiany zapisu do treści:
„Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie regulowane przez
Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.”
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wykreślenie ust. 3 w całości lub dokonanie zmiany
zapisu do treści: „Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie
regulowane przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT.”

Pytanie 4 – Formularz Nr 5 do SIWZ (Umowa) – § 6 ust. 9
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na
fakturach wskazane będą dane Nabywcy, tj. Gminy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane
Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o
potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane
przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, z rozszerzeniem zapisu o nazwę odbiorcy.

Pytanie 5
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.
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 okazać się konieczność zakupu energii przez
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy
Prawo energetyczne.
Odpowiedź: tak.

Pytanie 6
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 według 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?
Odpowiedź: tak.
Pytanie 7
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Dla których punktów poboru procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz
kolejny? Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe? Jeśli tak, to dla których
PPE? –
1) Gmina Węgliniec podległe jednostki- zmiana sprzedawcy umowa po raz kolejny
2) Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu: zmiana sprzedawcy po raz pierwszy:
- Przepompownia ścieków ul. Kochanowskiego Węgliniec dz. 168/14 poz. 7 na wykazie
- Przepompownia Kościelna Wieś dz. 275/1 poz. 25 na wykazie
dla pozostałych punktów poboru będzie to kolejna zmiana sprzedawcy,
b) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony? - nieokreślony
c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych (jeśli takie są) /
umów sprzedaży energii elektrycznej? – 1 miesiąc
d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też
upoważni do tej czynności Wykonawcę? (jeśli jest taka konieczność) -Zamawiający
upoważni wykonawcę
e) 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 terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy? – Zamawiający upoważni Wykonawcę

Pytanie 8
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy do
Wykonawcy?
Odpowiedź: tak.
Pytanie 9 – Formularz Nr 5 do SIWZ (Umowa) – § 5 ust. 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, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na
regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami
przyjmując 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?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, że
okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za
pobraną energię elektryczną musi być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD wobec Zamawiającego za usługi dystrybucyjne. W przypadku wątpliwości
Wykonawcy dotyczących trwania i zakończenia okresu rozliczeniowego zastosowanego
przez OSD Zamawiający będzie udzielał na żądanie Wykonawcy informacji w tym
zakresie.

Pytanie 10 – Formularz Nr 5 do SIWZ (Umowa) – § 7 ust. 5, § 10 ust. 1
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,
stanowiący, 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. Ponadto,
racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca
może przewidzieć, przez jaki okres 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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tych zapisów.
Pytanie 11 – Formularz Nr 5 do SIWZ (Umowa) – § 8 ust. 5
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, w związku z czym, dla
potrzeb ich prawidłowego 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: Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez wystawienie noty obciążeniowej, z
zastrzeżeniem art. 15r 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

