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Warszawa, dnia 28.08.2015 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
Ul. Chełmżyńska 180a 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący  
Urząd Gminy w Sokolnikach 
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 
98-420 Sokolniki 
 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 

 Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Sokolnik prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 

publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania: Zakup Energii Elektrycznej dla grupy 

zakupowej: Sokolniki, Galewice, Czastary.” przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które drogą mailową w 

dniu 28.08.2015 r.. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania 

wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-275-2015, nr ogłoszenia BZP 

218386 - 2015; 

 

 

Zapytanie nr 1: 
Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw  
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza złożenie potwierdzeń należytego 

wykonania lub wykonywania dostaw na innym wzorze dokumentu niż zamieszczony przez Zamawiającego, 

który będzie zawierał wymagane dane. 

Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza złożenie potwierdzeń należytego wykonania lub 

wykonywania dostaw na innym wzorze dokumentu niż zamieszczony przez Zamawiającego, który będzie 

zawierał wymagane dane. 

 

Zapytanie nr 2: 
Projekt umowy § 5 ust. 3 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie wysokości  

podatku akcyzowego oraz zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem 

praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o 

rozszerzenie przedmiotowego ust. o zapis:  „d ) wysokości opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym e) ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo 

Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających 

dodatkowe obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 

energetycznej" 

Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w trzech 

przypadkach: 

a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną 

b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną. 

c) w przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp 

W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian. 

 

Zapytanie nr 3: 
Projekt  Umowy §6 ust. 3,4,5,6  
Wykonawca informuje, iż FV korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych danych pomiarowo – 

rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur 

korygujących w sposób wskazy w ust. 3 do 6. Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie. 

Odpowiedź 3 
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Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie oraz modyfikację § 6 ust. 3,4,5,6. 

 

Zapytanie nr 4: 
Pytanie 4  Projekt umowy §6 ust. 8  
Wnosimy o wykreślenie z § 6 ust. 8 kary w wysokości 10 PLN za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury 

za PPE, ponieważ Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji za opóźnienie, w jakim OSD przekaże mu 

pełne dane pomiarowo-rozliczeniowe. Zapis dotyczący naliczania kar umownych spowoduje konieczność 

podwyższenia cen jakie składane są Państwu w ofercie z uwagi na uwzględnienie ryzyka związanego z 

ewentualnym obciążeniem Wykonawcy karami wskazanymi w przedmiotowym punkcie. Wykonawca nie ma 

wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego, a  w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z 

opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o 

dacie ich wpływu. Wobec powyższego proponowany zapis otrzymałby brzmienie „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. 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. Fakt 

udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na 

Zamawiającym." 

Odpowiedź 4 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych 

za nieterminowe wystawianie faktur oraz na zastosowanie zaproponowanego zapisu. 

Zapis §6 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec 

okresu rozliczeniowego 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. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności 

ciąży na Zamawiającym. Ponadto, w przypadku, gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie 

przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany powyżej, 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.” 

 

Zapytanie nr 5: 
Pytanie 8– Projekt umowy §8 ust. 1  
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 prawa energetycznego Wykonawca wstrzymuje dostawę 

energii elektrycznej jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 

30 dni po upływie terminu płatności. W obecnym brzmieniu w/w przepisu nie ma obowiązku powiadamiania na 

piśmie Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego 

terminu do zapłaty zaległych i bieżących zaległości.  Obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze 

wstrzymania dostaw oraz wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty dotyczy jedynie 

gospodarstw domowych art.6b ust.3 ustawy prawo energetyczne.  

W  związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu o w/w informację zgodnie z 

treścią art. 6b ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne. 

Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust 1 Projektu Umowy pozostaje bez zmian. 

 

Zapytanie nr 6: 
W Projekcie Umowy §9 ust. 1  
W celu terminowego rozpoczęcia sprzedaży zgodnie z postanowieniami  § 9 ust. 1 Konieczne jest aby w  dniu 

podpisania umowy przez strony Zamawiający przekazał niezbędne  dokumenty i informacje w celu 

przeprowadzenia  procesu zmiany sprzedawcy. W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy 

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 

elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? 
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Jednocześnie zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu o informację, że Zamawiający 

przekaże Wykonawcy  wszelkie  dane  niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej. 

Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże w wersji elektronicznej Excel wszelkie dane, które jest w 

stanie pozyskać z faktur i umów, niezwłocznie po podpisaniu umów. 

Zapisy §9 ust. 1 pozostają bez zmian. 

 

Zapytanie nr 7: 
Projekt umowy §11 ust. 9  
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający 

może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE), jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które 

zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający zdaje sobie sprawę, że może zwiększyć ilość punktów 

poboru energii elektrycznej (PPE), jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Zapytanie nr 8: 
Projekt umowy §2 ust. 3 lit. D Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

wypowiedzenia umów i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej 

w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował dla każdego punktu poboru 

następujących danych: 

- nazwa, adres firmy; NIP; 

- 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 obecnego Sprzedawcy 

- numer aktualnie obowiązujacej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny / PPE. 

Odpowiedź 8 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przkaże niezbędne dane do wypowiedzenia umów i 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów w wersji 

elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

Zapytanie nr 9: 
Projekt umowy §2 ust. 3 lit. d Czy Zamawiający dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie 

Excel zawierał następujące kolumny: 

- NIP Klienta 

- Nazwa Klienta 

- Nr płatnika 

- Adres klienta 

- Nazwa i adres korespondencyjny 

- Typ faktury 

- Nr faktury 

- Data wystawienia faktury 

- Taryfa 

- Nr PPE 

- Adres PPE 

- Okres odczytu 

- Zużycie w poszczególnych strefach 

- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach 
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Odpowiedź 9 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel 

zawierał wyżej wymienione kolumny. 

 

 

/-/Ewa Pacek 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 


