
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Termin wpływu wniosku 1 czerwca 2017 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 2018 roku Odbiorcom Końcowym VI Grupy Zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego 

Znak sprawy ZP.271.1.2.2017 

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 
Dotyczy § 3 ust. 3 umowy generalnej.  
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować 
się będą 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. 
Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec 
powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości, a także kar umownych w § 10 ust. 3. 

Informuje się, że Zamawiający nie dokonają zmiany zapisów SIWZ, we wnioskowanym zakresie. 
Określenie zakresu przedmiotu zamówienia jest wyłącznym uprawnieniem zamawiającego.  
Zgodnie z zapisem pkt. 2.3.3. SIWZ oraz § 3 ust. 3 projektu umowy generalnej zakres zamówienia 
(umowy) obejmuje dodatkowo, sporządzenie i przekazanie Gminie Strzelce Opolskie drogą elektroniczną 
informacji o ilości sprzedanej energii elektrycznej dla poszczególnych PPE. Wykonawca powinien 
uwzględnić koszty sporządzenia wykazu, o którym mowa, w złożonej ofercie cenowej (pkt. 19.2 SIWZ), 
np. w opłacie handlowej.  

 

Wniosek 1.2 
Dotyczy § 6 ust. 4 umowy generalnej oraz § 6 ust. 6 umowy szczegółowej. 
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, termin 5 dni dostarczenia faktury VAT może nie 
być możliwy do spełnienia. Ponadto mogą w te dni wejść dni wolne. W związku z powyższym zwracamy się 
do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na wydłużenie terminu na 5 dni roboczych? 

W § 6 ust. 4 projektu umowy generalnej jak i w § 6 ust. 6 projektu umowy szczegółowej precyzyjne 
zostały określone zasady płatności. Zapisy te zabezpieczają interes zarówno sprzedawcy jak i kupującego 
i nie są sprzeczne z obowiązującym prawem. Podkreślenia wymaga, że zdaniem kupujących, zapisy te są 
korzystne dla sprzedawcy, gwarantują bowiem dokonanie płatności w terminie 14 dni licząc od dnia 
otrzymania przez kupującego faktury, jeżeli faktura ta wpłynie do kupującego później niż 5 dnia od 
wystawienia. Kupujący musi posiadać stosowny czas, w szczególności na sprawdzenie merytoryczne 
i opisanie otrzymanych faktur przed skierowaniem ich do realizacji. 

 

Wniosek 1.3 
Dotyczy § 6 ust. 5 umowy generalnej oraz § 6 ust. 7 umowy szczegółowej. 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. 
zm.), ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. W związku z powyższym, zwracamy się 
z prośbą o dostosowanie powyższych ust. do regulacji prawnych. 

Zapis § 6 ust. 5 projektu umowy generalnej oraz § 6 ust. 7 projektu umowy szczegółowej między innymi 
wymaga wyjaśnienia w ciągu 3 dni, drogą elektroniczną wątpliwości kupującego, dotyczących 
ewentualnych nieprawidłowości w wystawionej fakturze. Trzydniowy okres wyjaśnień, umożliwi 
kupującemu zachowanie, określonego w umowie terminu płatności. Natomiast jedyną konsekwencją 



opóźnienia w złożeniu wyjaśnień będzie wstrzymanie płatności do czasu ich otrzymania lub też do czasu 
skorygowania wskazanych nieprawidłowości. 
Dodatkowo należy zauważyć, że przedmiotowa kwestia dotyczy wyjaśnienia merytorycznej i formalnej 
poprawności wystawionej faktury, a ponadto zapis w przywołanym rozporządzeniu brzmi: 
„§  42. Przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców: …. 
8) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 
dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny termin, 
z wyłączeniem spraw określonych w pkt 9, które są rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych 
kontroli i pomiarów,” 

 

Wniosek 1.4 
Dotyczy § 6 ust. 5 umowy generalnej oraz § 6 ust. 7 umowy szczegółowej. 
Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. 
Informujemy, że zgodnie 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. Natomiast ewentualna różnica między należnościami zostanie rozliczona w fakturze 
korygującej. Informujemy jednocześnie, że brak płatności faktury pociąga za sobą naliczanie odsetek za zwłokę przez 
Wykonawcę. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości oraz 
zastąpienie go następującym: „W przypadku (błędnie) wadliwie wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną 
reklamację. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.” 

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 projektu umowy generalnej oraz § 6 ust. 6 projektu umowy szczegółowej, 
kupujący dokona płatności w określonym terminie „na podstawie prawidłowo wystawionej faktury”. 
Sprzedawca, jako profesjonalista zobowiązany jest do wystawienia faktury, prawidłowej zarówno pod 
względem merytorycznym jak i formalnym. Nieistotne błędy formalne, zostaną skorygowane przez 
samego Kupującego, o ile przepisy prawa na to pozwolą. Zatem jeżeli przedłożona faktura zawiera 
istotny błąd, kupujący wstrzymuje płatność do czasu złożenia stosownej korekty (faktury korygującej). 
W takim przypadku terminy określone w § 6 ust. 4 projektu umowy generalnej (§ 6 ust. 6 projektu 
umowy szczegółowej) nie obowiązują, a sprzedającemu nie przysługuje prawo do ustawowych odsetek. 
Natomiast, tak jak to wyjaśniono w odpowiedzi na Wniosek 1.3, zapisy § 6 ust. 5 projektu umowy 
generalnej oraz § 6 ust. 7 projektu umowy szczegółowej regulują procedurę wyjaśnienia stwierdzonych 
przez kupującego uzasadnionych wątpliwości. Na stwierdzone wątpliwości kupującego, sprzedawca 
zobowiązany jest odpowiedzieć, w ciągu trzech dni drogą elektroniczną. 
Jeżeli sprzedawca uzna, że faktura zawiera błędy, zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej korekty, 
to jest przesłania faktury korygującej. Kupujący zapłaci należność, po otrzymaniu faktury korygującej 
w terminie, zgodnym z zapisami § 6 ust. 4 projektu umowy generalnej (§ 6 ust. 6 projektu umowy 
szczegółowej).  

 

Wniosek 1.5 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 7 ust. 8 umowy generalnej oraz § 7 ust. 8 umowy szczegółowej. 
W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie 
danych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz 
instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości 
zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych punktów 

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 8 projektu umowy generalnej oraz § 6 ust. 8 projektu umowy szczegółowej 
cyt: „Sprzedawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków IRiESD 
lokalnego OSD bądź umowy łączącej go z OSD, terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD.”.  
To sprzedawca, na podstawie zawartej umowy z OSD, obowiązany jest pozyskiwać w terminie dane 
pomiarowe. Opóźnienie z tym związane, bez względu na przyczynę, nie może w jakimkolwiek zakresie 
obciążać Kupującego. 

 

Wniosek 1.6 
Dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 umowy generalnej oraz § 7 ust. 12 pkt 1 umowy szczegółowej. 
Zamawiający określił, iż Kupujący mają prawo do zmniejszenia liczby ppe, natomiast nigdzie nie ma 
wzmianki o dodaniu nowych ppe. Czy nie dopuszczacie Państwo takiej możliwości? Tak samo ze zmianą 



grupy taryfowej? 
 
Jeśli tak to 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.” 

SIWZ nie przewidują możliwości zwiększenia ilości PPE. Takie zapisy byłyby niezgodne z przepisami 
ustawy PZP, w szczególności z art. 140.  

 

Wniosek 1.7 
Dotyczy § 10 ust. 1-4 umowy generalnej oraz § 10 ust. 1-7 umowy szczegółowej. Zwracamy uwagę, że 
określone 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. Taka 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 za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego 
elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z uwagi 
na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych, usunięcie 
przedmiotowych zapisów i określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości 
poniesionej szkody (straty). 

Kary umowne w projekcie umowy generalnej oraz projekcie umowy szczegółowej zostały określone 
w stosownej wysokość i z zachowanie zasady wzajemności. Twierdzenie, że wysokości kar umownych 
została określona jako „rażąco wygórowana” jest zdaniem Zamawiających niezasadne.  

 

Wniosek 1.8 
Dotyczy § 10 ust. 1-4 umowy generalnej oraz § 10 ust. 1-7 umowy szczegółowej. 
Informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu 
(umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla 
Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację 
z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości 
poniesionej szkody (straty). 

Zgodnie z zapisem pkt. 19.2 SIWZ wykonawca winien uwzględnić w złożonej ofercie cenowej, 
w szczególności wszystkie niezbędne koszty, a więc również koszty ryzyka, które zostały na niego 
przeniesione.  
Zgodnie z zapisami SIWZ, wykonawca przejmuje tylko część ryzyka związanego z realizacją zamówienia, 
a istotną część ryzyka ponoszą zamawiający (odbiorcy końcowi). 

 

Wniosek 1.9 
Dotyczy § 10 umowy generalnej oraz § 10 umowy szczegółowej. 
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, 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. 

W § 10 projektu umowy generalnej oraz § 10 projektu umowy szczegółowej zostały zawarte zapisy 
dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych oraz kar za odstąpienie od umowy. Nie 
ma potrzeby ich rozszerzania. Realizacja kar umownych następować będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i praktyką w tym zakresie.  

 



 

Wniosek 1.10 
Dotyczy § 12 ust. 1 i 2 umowy generalnej oraz § 12 ust. 1 i 2 umowy szczegółowej. 
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 przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą 
Prawo energetyczne. 

Zapisy określone w § 12 ust. 1 i 2 projektu umowy generalnej oraz § 12 ust. 1 i 2 projektu umowy 
szczegółowej regulują relację pomiędzy sprzedającym energię elektryczną a kupującym w przypadku, gdy 
kupujący zwleka z zapłatą za pobraną energię. Zapisy te nie narusza obowiązujących norm prawnych.  

 

Wniosek 1.11 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy każdy z Odbiorców Końcowych będzie zawierał osobną 
umowę szczegółową? 

Zgodnie z zapisem § 8 projektu umowy generalnej, każdy z odbiorców końcowych zawrze ze sprzedawcą 
indywidualną umowę szczegółową – jedną lub kilka, łącznie na wszystkie PPE wymienione w załączniku 
nr 2.  

 

Wniosek 1.12 
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna, grupa taryfowa i okres rozliczeniowy są zgodne z aktualnymi 
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji 
wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może 
wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą 
dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się 
z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów 
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD 
Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 

Wszystkie dane i informacje dotyczące poszczególnych PPE zawarte w SIWZ, w tym w załącznikach, 
zostały określone z należytą starannością. 
Natomiast zasady wynagrodzenia i płatności zostały określone między innymi w pkt. 19 SIWZ (Instrukcja 
dla wykonawcy) oraz § 5 projektu umowy generalnej. Wykonawca winien zwrócić uwagę w szczególności 
na zapis pkt. 19.1, 19.2 i 19.3 SIWZ. W oferowanej cenie wykonawca winien uwzględnić wszystkie 
niezbędne koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu umowy.  

 

Wniosek 1.13 
Dotyczy § 6 ust. 4 umowy szczegółowej. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za 
zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze 
wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym odrębnie dla każdej 
z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ? Czy też Zamawiający oczekuje 
prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na 
podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do 
wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych? Czy obiekty oświetlenia ulicznego mają zostać 
wyodrębnione na oddzielnej fakturze dla poszczególnych Zamawiających (w ramach jednego numeru NIP). 

Zapis § 6 ust. 4 projektu umowy szczegółowej dotyczy sposobu opisania faktur, co jest istotne 
w przypadku gmin i jednostek gminnych, w związku z obowiązywaniem przepisów związanych 
z „centralizacją VAT w jednostkach samorządowych”.  
Faktury winny być wystawiane dla każdej umowy szczegółowej i opisywane zgodnie z zapisami tej 
umowy (zapis pkt. 20.2 SIWZ). 

 



 

Wniosek 1.14 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej O11,  były rozliczane w grupie 
taryfowej C11o, a O12 w C12o których okresy rozliczeniowe są tożsame z okresem rozliczeniowym dla grup 
taryfowych, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, a jedyna różnica polega na formalnej 
nomenklaturze grup taryfowych (ich symbolicznym oznaczeniu)?  Jednocześnie informujemy, że 
w przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca złoży odwołanie od zapisów SIWZ, w którym zaznaczy, 
że możliwość rozliczania w grupach taryfowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ spełni tylko 
ograniczona liczba Wykonawców. 

Przypisane do poszczególnych PPE taryfy dotyczą zasad rozliczania świadczonych przez OSD usług 
dystrybucji i zostały określone w umowach o świadczenie tychże usług.  
Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ zainteresowany postępowaniem wykonawca zobowiązany 
będzie w ofercie przedstawić ceny jednostkowe dla poszczególnych grup PPE, które to zostały utworzone 
według przynależności do danej taryfy świadczenia usług dystrybucyjnych. Zatem zasady rozliczanie za 
zużytą energię elektryczną nie ma bezpośredniego związku z taryfami. Wykonawca oferuje ceny 
jednostkowe dla poszczególnych grup PPE, które zostały opisane z wykorzystaniem taryf ujętych 
w umowach dystrybucyjnych. 
Wobec powyższego, w przedmiotowym przypadku, nie może być mowy o jakimkolwiek ograniczaniu 
przez Zamawiających dostępu do zamówienia. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że informacja według jakich taryf rozliczane są usługi dystrybucyjne dla 
poszczególnych PPE, może być istotna dla wykonawcy przy kalkulowaniu cen jednostkowych, 
w szczególności ze względu na zastosowany układ pomiarowo-rozliczeniowy (sposób rejestracji zużytej 
energii) i strefy czasowe. 

 
 


