
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Termin wpływu wniosku 18 czerwca 2018 rok 

Zamawiający 
Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych 
pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych VI Grupy Zakupowej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego (zamówienie wspólne) 

Nazwa zamówienia 
Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Końcowym VII Grupy Zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego  

Znak sprawy ZP.271.1.2.2018 

Zamawiający udzielają wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP). 

Wniosek 1.1 
SIWZ – cześć II – opis przedmiotu zamówienia -  pkt 4 ppkt 4.3.3, część III – projekt umowy generalnej - § 3 ust. 3 
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będę 
na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem 
dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. 

Zgodnie z zapisem pkt. 4.3.3. SIWZ oraz § 3 ust. 3 projektu umowy generalnej zakres zamówienia 
(umowy) obejmuje również, sporządzenie i przekazanie Gminie Strzelce Opolskie drogą elektroniczną 
informacji o ilości sprzedanej energii elektrycznej dla poszczególnych PPE. Natomiast zgodnie z zapisem 
pkt. 21.2 Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych wszystkie niezbędne 
koszty, zatem i koszty sporządzenia wykazu. Koszty te można uwzględnić np. w opłacie handlowej. 

 

Wniosek 1.2 
SIWZ – cześć III – Instrukcja dla wykonawców – pkt  11 ppkt 11.1. 
W związku z zapisami w dokumentacji przetargowej, prosimy o korektę terminu realizacji zamówienia. 

W pkt. 11 SIWZ został określony termin realizacji zamówienia i nie ma potrzeby jego korekty.  
 

Wniosek 1.3 
SIWZ – cześć III – Instrukcja dla wykonawców - pkt 25 ppkt 25.1. 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w sposób korespondencyjny, przy czym w takiej 
sytuacji jednostronnie podpisana umowa, musi dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień 
przez wyznaczonym terminem jej zawarcia.  

 

Wniosek 1.4 
SIWZ – część III –  projekt umowy generalnej - § 6 i wzór umowy szczegółowej  - § 6 
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? 

W pkt. 5.4 SIWZ zapisano: 
„Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów pomiarowo-
rozliczeniowych, dokonywanych przez właściwego OSD, zgodnie z stosowanym przez niego okresem 
rozliczeniowym”. 



Ponadto, zgodnie z zapisem § 6 ust.1 projektu umowy Generalnej:  
„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach zgodnych z umowami 
o świadczenie usług dystrybucji, które Kupujący zawarli lub zawrą z lokalnym OSD, przy czym jeżeli 
okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc Sprzedawca może rozliczać się w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych odpowiednio: na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej 
oraz w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego na podstawie udostępnionych przez OSD danych 
pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej (rozliczenie)” 

oraz zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 projektu umowy generalnej, cyt. 
„Sprzedawca wystawi fakturę, za energię elektryczną zużytą przez danego Kupującego, po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego, na podstawie danych pomiarowych, otrzymanych od OSD lub 
prognozowanego zużycia energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ust. 2 i przekazuje ją Kupującemu”. 

Natomiast zapis § 2 ust. 1 projektu umowy generalnej stanowi, że  
„Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w Prawie energetycznym ………” 

 

Wniosek 1.5 
SIWZ – cześć III –  projekt umowy generalnej - § 6 ust. 8 i 9 i wzór umowy szczegółowej  - § 6 ust. 10 i 11 
Wykonawca informuje, iż FV/FV korygujące wystawiane są na podstawie danych/skorygowanych danych pomiarowo – 
rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur/faktur 
korygujących  w sposób wskazany projektach umów.  
Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie. 

Zapisy § 6 ust. 8 i 9 dotyczą sytuacji szczególnych, to jest braku możliwości skorygowania błędów 
w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zamawiający nie widzi zasadności 
usunięcia lub modyfikacji tych zapisów. 

 
 

Wniosek 1.6 
SIWZ – cześć III –  projekt umowy generalnej - § 7 ust. 15 pkt 1) i wzór umowy szczegółowej  - § 7 ust. 16 pkt  1) 
Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji 
energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i  
związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony. 

Przedmiotowy zapis nakłada obowiązek wzajemnego informowania się, o ile strona pozyska informacje, 
istotne dla realizacji umowy, np. o niewłaściwym funkcjonowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych.  

 

Wniosek 1.7 
SIWZ – cześć III –  projekt umowy generalnej - § 9 ust. 7 
Wykonawca wskazuje, iż brak wystąpienia Sprzedawcy we wskazanym terminie, może być spowodowane różnymi 
względami, również technicznymi na które Sprzedawca nie ma wpływu, w związku z tym prosimy o wykreślenie 
przedmiotowego zapisu. 

Zapisy § 9 projektu umowy generalnej regulują zasady postępowania przy realizacji procedury zmiany 
sprzedawcy i rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej. W szczególności, zgodnie z zapisem 
ust. 5, wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od otrzymania pełnomocnictwa 
i wniosku, sprawdzić ich poprawność i kompletność oraz dokonać ich akceptacji lub wezwać Kupującego 
do ich zmiany i/lub uzupełnienia. Natomiast ust. 7 reguluje przypadek braku reakcji wykonawcy 
(sprzedawcy), to jest jeżeli do zamawiającego (kupującego) nie wpłynie w określonym terminie 
akceptacja lub wezwanie o korektę lub uzupełnienie wniosku lub pełnomocnictwa. W takiej sytuacji 
przyjmuje się, że wykonawca (sprzedawca) akceptuje otrzymany wniosek i pełnomocnictwo. 

 

Wniosek 1.8 
SIWZ – cześć III –  projekt umowy generalnej - § 11 i wzór umowy szczegółowej  - § 10 
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, zdaniem Wykonawcy może zostać 
uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu 
cywilnego.  
 



Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale 
wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej, zmusi 
Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz 
w podwyższeniu ceny ofertowej.  
Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów. 

Wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy generalnej i umowy szczegółowej nie można 
uznać, jako „wygórowane”. Nie można uznać, jako nadmierne kara w wysokości 100 zł  lub 50 zł  za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia (odpowiednio § 11 ust. 2 i 3 projektu umowy generalnej) lub w wysokości 
20 % kosztów zapotrzebowania, w przypadku odstąpienia od umowy (§ 10 ust. 4 i 5 projektu umowy 
szczegółowej). Tym bardziej, że kary te dotyczą zarówno sprzedawcy jak i kupującego. 

 
 

Wniosek 1.9 
SIWZ – cześć III –  wzór umowy szczegółowej  - § 6 ust. 6 
W opisanym przypadku Kupującemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji, na rozpatrzenie której Wykonawca ma 
14 dni. Złożenie reklamacji nie powinno wstrzymać zapłaty wynagrodzenia.  
Prosimy o wykreślenie zapisu w powyższym zakresie. 

Zdaniem zamawiającego zapis § 6 ust. 6 jest zasadny i nie zostanie usunięty. Reguluje postępowanie 
stron, w przypadku uzasadnionych wątpliwości Kupującego, co do prawidłowości wystawianej faktury. 
Tylko brak w określonym terminie odpowiedzi sprzedawcy będzie skutkować wstrzymaniem płatności. 

 

Wniosek 1.10 
SIWZ – cześć III –  wzór umowy szczegółowej  - § 10 ust. 9 
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Strony każdorazowo wystawią notę 
obciążeniową.  
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. 

Zapis § 10 ust. 9 jest jednoznaczny i nie wymaga korekty. Nota obciążeniowa jest formą wezwania do 
zapłaty.  

 

Wniosek 1.11 
SIWZ – załącznik nr  2 Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych Odbiorców Końcowych 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy 
wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 

Szczegółowe dane dotyczące zawartych umów sprzedaży lub o świadczenie usług dystrybucyjnych, bądź 
umów kompleksowych zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. W szczególności określono tam 
terminy zakończenia obowiązywania umowy lub przewidywany termin rozwiązania umowy. 

 
 

Wniosek 1.12 
 SIWZ – załącznik nr  2 Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych Odbiorców Końcowych 
W związku z informacjami zawartymi w dokumentacji (brak jednoznacznego potwierdzenie, czy wszystkie PPE 
w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do zasady TPA) Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, 
czy wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA 
przed terminem realizacji zamówienia i których PPE to dotyczy? 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. 
 



W pkt. 5.4 SIWZ określono: 
„Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży do poszczególnych PPE w terminie wskazanym 
w załączniku do SIWZ („Wykaz punktów poboru energii poszczególnych Odbiorców Końcowych”) jest 
dostosowanie przez Odbiorcę Końcowego układów pomiarowych do zasad TPA (jeżeli taka zmiana jest 
konieczna).” 

Ponadto, zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 projektu umowy Generalnej: 
„Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży w terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej 
jest posiadanie przez Kupującego zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz 
dostosowanie przez Kupującego układów pomiarowych do zasad TPA, jeżeli taka zmiana jest 
konieczna” 

 

Wniosek 1.13 
 SIWZ – załącznik nr  2 Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych Odbiorców Końcowych. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie poprawności nazwy OSD dla lp. 1891 i 1892. 

W przypadku PPE wskazanych w pozycjach 1891 i 1892 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest 
TAURON Dystrybucja. 

 
 


