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Warszawa, dnia 07.08.2018 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180a 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gmina Złotów  
ul. Leśna 7 
77 – 400 Złotów  
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 
 

 Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Złotów prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 
POTRZEBY GMINY ZŁOTÓW” przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań, które mailem w dniu 
03.08.2018 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z 
odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia 598311-N-2018. 
 
Pytanie 1. 
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.  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 1. 
Pełnomocnik Zamawiającego podkreśla, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-
rozliczeniowych 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. Zamawiający uwzględnia obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów 
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych wykonawcy przez OSD. 
 
Pytanie 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 weryfikacje 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 2. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca otrzyma załączniki do umów, w których zawarte są 
dane niezbędne do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzenia obecnie obowiązujących 
umów. Wykonawca zobligowany jest do wypowiedzenia umów kompleksowych, 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 
nieprawidłowości. Zapisy Projektu Umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 3. 
Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również 
generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych 
pomiarowo- rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać 
możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie 
Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe 
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zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu, iż „Wykonawca 
otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo- 
rozliczeniowych przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy.” 
Odpowiedź 3. 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisów projektu umowy. 
Zapisy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 4. 
ad. § 2. pkt. 6. a) Informujemy, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych 
Zamawiający nie może nakładać na Wykonawcę obowiązku „niezwłocznego wzajemnego informowania się o 
zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym”, ponieważ są to obowiązki OSD. 
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu w projekcie umowy, z uwagi na fakt, iż przytoczony zapis nie może 
być przedmiotem zamówienia „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów”.   
Odpowiedź 4. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy § 2. pkt. 6. a) pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 5. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu, 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.”  
Odpowiedź 5. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż 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 dodaje zaproponowanego zapisu. 
 
Pytanie 6. 
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. 
Odpowiedź 6. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z § 11 ust. 10 „Kary umowne przewidziane w niniejszej 
Umowie, płatne będą na podstawie noty obciążeniowej…” 
 
Pytanie 7. 
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 
(zmiana  stawek podatku VAT i podatku akcyzowego) 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”. 
Odpowiedź 7. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanych zapisów. 
 
Pytanie 8. 
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: 
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- 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 energetyczne. 
Odpowiedź 8. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający 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; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny 
 - numer PPE 
 oraz dokumenty w wersji papierowej: 
- 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 9. 
ad. § 6. pkt. 9. 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 9. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust. 9.  
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Pełnomocnik Zamawiającego pragnie dodać, 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. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym 
samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. 
Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i 
rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy.  
 
Pytanie 10. 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź 10. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/-/ Ewa Pacek  

      Pełnomocnik Zamawiającego  


