
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW 

ZAMAWIAJĄCYCH I UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ POWIATÓW RACIBORSKIEGO, 

RYBNICKIEGO I WODZISŁAWSKIEGO” 

 

 

 

Numer postępowania: EO/EE/008/2018 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Pełnomocnik Zamawiających wyjaśnia:  

Pytanie 1: 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. 

* dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP/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. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne?  

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający wraz z podpisanymi umowy przekaże niezbędne dokumenty. 

 

Pytanie 2:  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?. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zamieścił wzór treści pełnomocnictwa do zgłoszenia umowy (Załącznik nr 2 do 

Umowy). Treść zawarta w pełnomocnictwie jest wystarczająca do przeprowadzenia 

zgłoszenia, była już wielokrotnie wykorzystywana i do tej pory nie była kwestionowana przez 

OSD. 

Pytanie 3:  Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne (dla umów rozdzielonych- osobnych na sprzedaż i dystrybucję) 

zawarte są dla wszystkich PPE na czas określony, czy nieokreślony? 

b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej? 

c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na 

skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę? 



d) 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 ? 

e) 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 ? 

f) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE? 

Wyjaśnienie:  a) Umowy dystrybucyjne w większości są zawarte na czas nieokreślny, jednakże w każdym 

przypadku Zamawiający samodzielnie zapewni funkcjonowanie w okresie objętym 

postępowaniem przetargowym. 

b) Umowy sprzedaży energii zawarte są na czas określony i nie wymagają wypowiedzenia. Dla 

umów kompleksowych obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

c) Dla istniejących umów kompleksowych Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa do wypowiedzenia umów kompleksowych. 

d) Tak, Zamawiający zawrze samodzielnie umowy dystrybucji dla punktów poboru, dla 

których obecnie obowiązują umowy kompleksowe bądź umowy dystrybucyjne zawarte na 

czas określony. 

e) Występują pojedyncze przypadki umów lojalnościowych, w każdym przypadku termin 

rozpoczęcia sprzedaży wskazany w SIWZ jest zgodny z terminem upływu czasu 

obowiązywania umowy promocyjnej/lojalnościowej. Odmienne terminy rozpoczęcia 

sprzedaży zostały wskazane w SIWZ (Załącznik nr 6). 

f) Zamawiający przekaże informację o tym kto jest aktualnym sprzedawcą Wykonawcy, 

któremu zostanie udzielone zamówienie. Zamawiający uznaje, że dla prawidłowego 

przygotowania oferty informacja taka nie jest niezbędna. 

 

Pytanie 4: W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana 

po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna 

jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze 

zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, 

zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie 

obowiązującymi? 

Wyjaśnienie:  Tak, w tych przypadkach kiedy Zamawiający będzie wnioskował do Wykonawcy o zawarcie 

umowy dystrybucyjnej w jego imieniu Zamawiający wyda oświadczenie woli upoważniające 

Wykonawcę na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi. 

 

Pytanie 5:  Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została 

zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez 

Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie 

oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości 

zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć 

pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD 

zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na 

przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni 

kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać 

zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i 

zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany 

negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział 

czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których 



umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie 

zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany 

sprzedawcy? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający prowadząc procedurę postępowania przetargowego wziął pod uwagę czas 

niezbędny na przeprowadzenie wszystkich działań wynikających z procedury zmiany 

sprzedawcy, w tym również z konieczności zawarcia nowych umów dystrybucyjnych. 

Wcześniej podana została już informacja, że Zamawiający będą samodzielnie wnioskować o 

zawarcie lub przedłużenie obowiązywania umów o świadczenie usług dystrybucji energii, 

jedynie w incydentalnych przypadkach może dojść do złożenie wniosków aby te działania 

przeprowadził w imieniu Zamawiającego Wykonawca.  

 

Pytanie 6:  Dotyczy PPE z pierwszą zmianą sprzedawcy- Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie 

informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą 

dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ 

będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający 

dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że 

w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do 

zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa. 

Wyjaśnienie:  Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do 

zasady TPA. 

 

Pytanie 7:  Umowa §10 ust. 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, 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?. 

Wyjaśnienie:  Zdaniem Zamawiającego zapisy §10 ust. 1 projektu umowy nie naruszają obowiązujących 

zapisów prawa. 

 

Pytanie 8: Umowa §11 ust. 5 i 6- Wnosimy o usunięcie konieczności wskazania numerów kont bankowych 

dla każdej z umów odrębnie, z uwagi, że każdorazowo jest wskazywany na fakturach VAT 

(również informacja na temat zmiany nr konta bankowego). Ponadto, Wykonawca nie ma 

możliwości podania numeru bankowego wcześniej dla Zamawiającego, ponieważ jest on 

generowany po założeniu nowego konta Zamawiającego w systemie bilingowym, w związku z 

tym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Należności z tytułu 

faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze VAT”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść § 11 ust. 5, 6 bez zmian 

Uzasadnienie: Procedury wewnętrzne Zamawiających wynikające z Ustawy o finansach publicznych wymagają 

aby w umowie zawarty był rachunek bankowy, na który będą dokonywane przez 

Zamawiającego płatności. Wykonawca powinien wygenerować numery rachunków bankowych 

w takim terminie aby można było je wprowadzić do umów. 

 

Pytanie 9:  Umowa §11 ust. 8- 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. W związku z powyższym zwracamy 

się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu 



w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie … dni od 

daty wystawienia”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 8 na następującą: 

„Należności będą płatne przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo (zgodnie z Umową) 

wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia przez Wykonawcę, 

jednak nie krótszym niż 21 dni od daty jej dostarczenia. Fakt udokumentowania wpływu 

faktury w terminie krótszym niż 21 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.” 

Uzasadnienie: Uregulowania Ustawy o finansach publicznych i osobista odpowiedzialność pracowników za ich 

naruszenie wymuszają konieczność stosowania zapisów jednoznacznie potwierdzających datę 

dostarczenie faktury. 

 

Pytanie 10:  Umowa §11 ust. 9- 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”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść § 11 ust. 9 bez zmian 

Uzasadnienie: Podobnie jak powyżej przyczyną takie sformułowania zapisów jest Ustawa o finansach 

publicznych. Zamawiający nie mogą brać odpowiedzialności za opóźnienia transferów 

finansowych dokonywanych w systemach bankowych. Ustalony w umowie termin związany jest 

z powstaniem ewentualnych zobowiązań odsetkowych i może być odmiennie uregulowany 

umownie. 

Pytanie 11: Załącznik nr 6 do SIWZ- 1) Z uwagi, że w taryfie Wykonawcy ani OSD nie widnieje grupa 

taryfowa G11n, prosimy o weryfikację oraz ewentualną modyfikację w tym zakresie. 

2) W przypadku braku zgody na powyższe, z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie 

istnieje grupa taryfowa G11n Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy 

Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie 

taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są 

zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej 

nomenklaturze grupy taryfowej 

W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o 

wskazanie, czy istnieje możliwość rozliczenia  sprzedaży energii według grupy taryfowej 

jednostrefowej?  Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady 

uczciwej konkurencji, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy 

są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, 

które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców. 

Wyjaśnienie:  1) Zamawiający nie wymaga różnicowania cen dla poszczególnych grup taryfowych. 

Zróżnicowanie cen składanych w ofercie powinno być dokonane w oparciu o klasyfikację: 

obiekty oświetlenia ulicznego – Grupa 1, pozostałe obiekty – Grupa 2. 

2) Dla celów nomenklaturowych grupę taryfową G11n należy traktować jako grupę G11. 

 

Pytanie 12: Umowa §17 ust. 1e.- Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego 

zapisu poprzez określenie, 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 Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, 

nieujętych w Ofercie, oznaczały będą 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.” 



Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wymaga różnicowania cen dla poszczególnych grup taryfowych. Wykonawca 

dokonuje kalkulacji i zróżnicowania cen składanych w ofercie w oparciu o klasyfikację: 

obiekty oświetlenia ulicznego – Grupa 1, pozostałe obiekty – Grupa 2. Obiekty te aktualnie 

klasyfikowane są do wszystkich istniejących grup taryfowych. 

 

Pytanie 13: Umowa §10 ust. 5- Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie 

płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, 

dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od 

obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o 

odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji 

nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 5 wzoru umowy. 

Uzasadnienie: Ponieważ reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta w terminie 14 dni od daty jej złożenia, zaś 

termin płatności ustalono w umowie na 30 dni od daty wystawienia faktury, wszelkie 

wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń powinny zostać uwzględnione poprzez rozpatrzenie 

reklamacji przed terminem płatności. Aktualne przepisy prawa nie wykluczają możliwości 

sformułowania zapisów odmiennie regulujących płatności przy wątpliwości co do 

prawidłowości wystawienia faktury. Zaproponowany w umowie zapis jest efektem doświadczeń 

Zamawiających, otrzymujących niejednokrotnie faktury z rażącymi błędami, z których płatności 

przekraczały np. roczny budżet przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu energii. 

Pytanie 14: Umowa §10 ust. 7- Wykonawca opiera się przy wystawianiu faktur wyłącznie na danych 

przekazywanych od OSD. Wnosimy o usunięcie ustępu 7 z §10. 

Dodatkowo prosimy o dodanie zapisu: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku 

nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych 

faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności 

ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do 

pierwszej wystawianej faktury VAT”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 7 wzoru umowy. 

Uzasadnienie: Wprowadzony zapis ma za zadanie uniknąć sytuacji, w której Wykonawca powołując się na brak 

danych pomiarowych nie wystawia faktur VAT, zaś Zamawiający nie może czekać na ich 

wystawienie w terminie późniejszym (budżety jednostek posiadają szereg ograniczeń 

związanych z wydawaniem środków finansowych). 

 

Pytanie 15: Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 

wskazane będą dane Nabywcy (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. 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

Pytanie 16: Umowa §14 ust. 3- Prosimy o modyfikację zapisu do treści: 

„Termin, w którym nastąpi ostateczne rozliczenie ilości sprzedanej energii elektrycznej w wyniku 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, upływa z dniem 28 lutego 2021 roku, pod warunkiem 

terminowego przekazania kompletu odczytów przez OSD.” 

Wskazujemy ponadto, że faktury/korekty można wystawić do 2 lat wstecz, natomiast np. okres 

przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata dla odsetek wynikających z wystawionych not 

odsetkowych. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu, jednocześnie dokonuje 

korekty omyłki jaka wkradła się do treści §14 ust. 3. Nowa treść przyjmuje brzmienie: 

„Termin, w którym nastąpi ostateczne rozliczenie ilości sprzedanej energii elektrycznej w 

wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, upływa z dniem 28 lutego 2020 roku.” 



Uzasadnienie: Zamawiający będąc jednostkami podlegającymi przepisom Ustawy o finansach publicznych 

mają obowiązek zakończyć wydatkowanie środków za miniony rok w odpowiednim terminie. 

Zadaniem Wykonawcy jest, na podstawie wiążącej go z OSD umowy egzekwować 

przekazywanie danych pomiarowych. Jednostki budżetowe po zakończeniu okresu 

budżetowego nie dysponują środkami finansowymi na zapłatę faktur z zakończonego okresu. 

 

Pytanie 17: Umowa §12 ust. 2- Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne 

obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz 

wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie 

odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego 

obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z 

prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, 

poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty 

zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 

Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i 

wypowiedzenia umowy”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść § 12 ust. 2 bez zmian 

Uzasadnienie: Brak ustawowego obowiązku przesłania informacji nie oznacza, że strony nie mogą umownie 

wprowadzić zapisów, jak w § 12 ust. 2. 

Pytanie 18: Ogłoszenie pkt. III.2.2) ppkt. 2.- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zawarcie 

umowy drogą korespondencyjną w przypadku wyrażenie takiej chęci przez Wykonawcę. 

Z uwagi na dużą liczbę umów, czy Zamawiający przewiduje, aby zostały one wysłane do 

Wykonawcy zbiorczo- jednego dnia, w jednej paczce, z jednego adresu 

Zamawiającego/Pełnomocnika w terminie umożliwiającym Wykonawcy podpisanie tych umów i 

dokonanie zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej do OSD? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną, pod 

warunkiem, że Wykonawca wyznaczy osobę/osoby (i poda ich dane oraz dane kontaktowe) 

odpowiedzialne za koordynację procesu zawierania umów. Umowy zostaną przygotowane 

przez Zamawiających i po podpisaniu zostaną przesłane do Wykonawcy. Każdy z 

Zamawiających prześle umowy oddzielną korespondencją. 

 

Pytanie 19: Umowa §15- Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co 

naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą 

o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych 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. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść § 15 bez zmian 

Uzasadnienie: W relacjach umownych polegających na zakupie energii Zamawiający nie jest równą stroną w 

stosunku do Wykonawcy. Wykonawca posiada zagwarantowany ustawowo obowiązek 

wstrzymania dostaw energii w sytuacji kiedy Zamawiający nie wywiązuje się z umowy (nie 

reguluje należności). Z kolei Zamawiający z tytułu zawinienia Sprzedawcy ponosi koszty 

związane z różnicą cen w stosunku do cen sprzedaży rezerwowej. Odpowiedzialność 

odszkodowawcza wynikająca z zapisów § 15 występuje tylko w sytuacji zawinienia Wykonawcy 

(nieprawidłowej realizacji sprzedaży) i niezrozumiałe jest aby miało to mieć wpływ na 

zwiększenie ryzyka związanego z realizacją umowy a w dalszej konsekwencji na wycenę oferty. 

 



Pytanie 20: Umowa §15 ust. 4-  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. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zmienia treść § 15 ust. 4. Nowa treść przyjmuje brzmienie: 

„W przypadku wystąpienia kary umownej Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną notę 

obciążeniową. Naliczona w ten sposób kara umowna staje się natychmiast wymagalna.” 

Pytanie 21: Prosimy o modyfikację zapisów do treści poniższej, zgodnej z aktualnym stanem prawnym 

oraz ze względu na fakt, że obydwie strony są administratorem danych. 

§5 - Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

1. Wykonawca oświadcza, że zachowa poufność danych uzyskanych w toku zamówienia 

publicznego. 

2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonania Umowy Wykonawca będzie 

przetwarzać dane osobowe osób zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z 

Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, miejsce zatrudnienia/firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli 

Zamawiającego, o których mowa w §16 Umowy. 

3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób, o 

których mowa w ust. 2 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z 

przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod 

adresem: https://www.                                   Zamawiający jest zobowiązany poinformować te 

osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 Rozporządzenia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego. 

5. Wykonawca zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

„Rozporządzenie”), przedstawionym przez zamawiającego, 

6. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 

wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających 

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

7. Wykonawcy znane są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

8. Wykonawca dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazuje 

oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych i 

przepisów RODO. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający wprowadza nową treść §5 projektu Umowy zgodnie z treścią zaproponowaną 

powyżej. 



 

Pytanie 22: Prosimy o uzupełnienie numerów PPE w pozycjach 938, 941, 946 wykazu punktów poboru 

energii elektrycznej lub potwierdzenie, że Zamawiający wskaże właściwe/niezbędne dane 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający wskaże niezbędne dane, wybranemu w postępowaniu przetargowym 

Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

Pytanie 23: Załącznik nr 1 do umowy - prosimy o rozszerzenie tabeli o dane niezbędne do zgłoszenia 

umowy (nr licznika, moc umowna- szczególnie jeśli będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy).. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający przekaże uzupełnioną o niezbędne dane tabele, wybranemu w postępowaniu 

przetargowym Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

Z uwagi na redakcyjny charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 


