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Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na dostawe 
energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe energii elektrycznej 
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. , w dniu 25 lipca 2016 r. wykonawca zwrocil sie 
do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialaj^c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164), Gmina 
Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz z wyjasnieniami 

Pytanie 1: 
Zwracamy sie z prosba^ o zmiane § 12 ust. 3 Wzoru Umowy zapis o tresci: 
„3. Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie pozniej niz 
w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zuzyciu energii 
elektrycznej, z terminem platnosci dni od daty wystawienia faktury V A T . " 
W ramach wyjasnien, informujemy iz faktury za energie elektryczn^ wysylane listem 
zwyklym, a co za tym idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzic w jakim terminie 
Zamawiaj^cy otrzyma fakture V A T , co moze powodowac komplikacje przy ustaleniu 
prawidlowego terminu platnosci. Ponadto, w swietle przepisow podatkowych okreslenie 
terminu platnosci na liczbe dni liczona^ od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalic 
prawidlowej daty powstania obowi^zku podatkowego, a to w konsekwencji naraza 
wykonawce na sankcje skarbowe z tytulu nieterminowego odprowadzenia podatku V A T . Art. 
19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U. 
2004 Nr 54 poz. 535 z pozn. zm.) stanowi, iz w przypadku dostaw energii elektrycznej 
obowi^zek podatkowy powstaje z chwila^ wystawienia faktury. Jednoczesnie w przypadku 
nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiaj^cy moze zlozyc do Wykonawcy reklamacje 
dotycz^ca terminu dostarczenia faktury. 
Informujemy rowniez, iz systemy bilingowe generuj^ terminy platnosci od daty wystawienia 
faktury rozliczeniowej. 
Odpowiedz na pytanie 1 

Zamawiaj^cy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 2: 
Zwracamy sie z prosba_ o zmiane § 12 ust. 7 Istotne postanowienia Umowy na zapis o tresci: 
„7. W przypadku uwzglednienia reklamacji, Wykonawca niezwlocznie wystawi fakture 
koryguja^, a powstal^ nadplate zwroci na rachunek bankowy Zamawiajacego 
(Odbiorcy/Platnika) w terminie 14 dni od wezwania do zwrotu nadplaty." 
Odpowiedz na pytanie 2 

Zamawiajacy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 3: 
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Zwracamy sie z prosbq o zmiane § 14 ust. 2 Istotne postanowienia Umowy zapis o tresci: „2. 
Wykonawca wstrzymuje sprzedaz energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiajqcy zwleka 
z zaplatq za pobranq energie elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po uplywie terminu 
platnosci." 
W ramach wyjasnien, informujemy iz powyzsze reguluje nowelizacja Ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r. art. 6b ust.2 
Odpowiedz na pytanie 3 
Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 
Tresc § 14 ust. 2 nie jest sprzeczna z obowiqzujacymi przepisami. 

Pytanie 4: 
Dotyczy Zal. 7 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 8 
Zamawiajqcy okreslil, iz w pewnych okolicznosciach zlozona reklamacja powoduje 
wstrzymanie platnosci faktury przez Zamawiajacego. Informujemy, ze zgodnie art. 488 
Kodeksu Cywilnego, dotyczqcego obowiazku spelnienia swiadczen wzajemnych oraz zgodnie 
z zasadami obowiazujqcymi w obrocie profesjonalnym, zlozenie reklamacji nie zwalnia 
odbiorcy od obowiqzku terminowej zaplaty naleznosci. W zwiazku z powyzszym, zwracamy 
sie zprosbq o odpowiedniq modyfikacje przedmiotowego zapisu do slow „Zlozenie 
reklamacji w zadnym przypadku nie zwalnia Zamawiajqcego z obowiqzku terminowej zaplaty 
naleznosci. Po rozpatrzeniu przez Wykonawce reklamacji w zakresie rozliczen, 
Zamawiajqcemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury. " 
Odpowiedz na pytanie 4 
Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 
Nie istniejq zadne przeslanki uzusadniajace dokonanie platnosci (ze srodkow publicznych) 
w przypadku zastosowania zawyzonej stawki za M W h badz wystawienia faktury za punktu 
poboru nie bedqce w zarzqdzie zxamawiajqcego/odbiorcy/platnika. 

Pytanie 5: 
Dotyczy Zal. 7 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 9 
Wykonawca zwraca sie z prosba^ o dodanie zapisu iz „Zlozenie reklamacji w zadnym 
przypadku nie zwalnia Zamawiajqcego z obowiqzku terminowej zaplaty naleznosci. Po 
rozpatrzeniu przez Wykonawce reklamacji w zakresie rozliczen, Zamawiajqcemu zostanie 
wystawiona stosowna korekta faktury ", gdyz w obecnym ksztalcie zapis moze prowadzic do 
naduzyc ze strony Zamawiajqcego. 
Odpowiedz na pytanie 5 
Zamawiajacy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 
Nie istniejq zadne przeslanki uzusadniajace dokonanie platnosci (ze srodkow publicznych) 
w przypadku zastosowania zawyzonej stawki za M W h badz wystawienia faktury za punktu 
poboru nie bedqce w zarzadzie zxamawiajqcego/odbiorcy/platnika. 

Pytanie 6: 
Dotyczy Zal. 7 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 10 
Zwracamy sie z prosbq o wykreslenie przedmiotowego zapisu, gdyz w obecnym ksztalcie 
zapis moze prowadzic do naduzyc ze strony Zamawiajqcego. Ponadto Wykonawca nie moze 
ponosic odpowiedzialnosci za rzetelnosc danych, przekazywanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego Wykonawcy, poprzez elektronicznq Platforme Wymiany Informacji 
w zakresie kazdego ppe. Wykonawca nie posiada wiedzy na temat danych rozliczeniowych 
jakie zanjdujq sie na fakturze za swiadczone uslugi dystrybucji energii elektrycznej, a co za 
tym idzie nie ma mozliwosci zweryfikowania poprawnosci przekazanych danych, a faktury za 
sprzedaz energii elektrycznej wystawiane sq w oparciu o dane przekazane przez OSD. 
Odpowiedz na pytanie 6 
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Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 7: 
Dotyczy Zal. 7 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 11 
Wykonawca wnosi o bezwzgledne usuniecie wskazanego zapisu bowiem to OSD ustala okres 
rozliczeniowy, a Wykonawca nie ma wplywu na czestotliwosc rozliczen. W razie zmiany 
okresu rozliczeniowego przez OSD, Wykonawca dostosowuje sie, wystawiajqc Fakture Vat 
na podstawie danych przekazanych przez OSD w okresie ustalonym przez OSD. W tym 
przypadku rowniez nakladanie kar umownych na Wykonawce przez Zamawiajqcego byloby 
razqcym naruszeniem. W zwiazku z powyzszym wnosimy rowniez o bezwzgledne usuniecie 
- §18 ust. 4 
Odpowiedz na pytanie 7 
Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 
Nagminne jest bowiem stosowanie przez Wykonawcow okresow odmiennych niz okresy 
wskazywane na PWI przez OSD. 
Termin platnosci faktury wystawionej przez Wykonawce bedzie nie krotszy niz 21 dni od 
daty wplywu do Odbiorcy.Tym samym Wykonawca bedzie mial mozliwosc odniesienia sie 
do reklamacji zlozonej w zwiazku z roznicami w okresach rozliczeniowych jeszcze w okresie, 
gdy termin platnosci nie uplynie. 
Zamawiajqcy bierze pod uwage fakt, ze Wykonawca mogl uzyskac bledne dane od OSD, co 
uwzglednia zdanie trzecie ust.l 1: 
„11. W przypadku stwierdzenia, ze wykazane na fakturze okresy rozliczeniowe sq niezgodne 
z okresami rozliczeniowymi udostepnionymi Wykonawcy przez OSD, Zamawiajqcy 
(Odbiorca/Platnik) wniesie do Wykonawcy reklamacje, na zasadach opisanych w ust. 6-8 
powyzej. W przypadku nie dokonania zqdanych zmian i nie przedlozenia skorygowanej 
faktury w terminie przewidzianym na rozpatrzenie reklamacji, Zamawiajqcemu 
(Odbiorcy/Platnikowi) przyslugiwac bedzie naliczenie kar umownych zgodnie z tresciq § 18 
ust. 4 Umowy. Odmowa realizacji zqdania Zamawiajqcego (Odbiorcy/Piatnika) bedzie 
uzasadniona wylqcznie w sytuacji pierwotnie prawidlowo oznaczonego okresu 
rozliczeniowego zgodnie ze stosowanym przez OSD dzialajqcym na danym terenie, co jednak 
nie bedzie obciqzalo negatywnymi konsekwencjami Zamawiajqcego (Odbiorcy/Piatnika)." 
Kara umowna zostanie naliczona, o ile zqdanie odbiorcy jest uzasadnione, a Wykonawca nie 
dokonuje wymaganych korekt. 

Pytanie 8: 
Dotyczy Zal. 7 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy - § 17 ust. 1 
Z uwagi na brak informacji o mogqcej wystqpic, w trakcie realizacji umowy, ustawowej 
zmiany przepisow prawa wprowadzajqcych no we obowiqzki zwiqzane z zakupem praw 
majqtkowych lub certyfikatow dotyczqcych efektywnosci energetycznej wykonawca zwraca 
sie z prosbq o dodanie pkt o tresci: „zmiany ogolnie obowiqzujqcych przepisow prawa, a w 
szczegolnosci zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywnosci energetycznej lub 
przepisow wykonawczych wprowadzajqcych dodatkowe obowiqzki zwiqzane z zakupem 
praw majqtkowych lub certyfikatow dotyczqcych efektywnosci energetycznej". 
Odpowiedz na pytanie 8 

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 9: 
Dotyczy Zal. 7 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy - § 18 ust. 1, 3 i 4 
Zwracamy uwage, ze okreslona przez Zamawiajqcego wysokosc kar umownych 
w szczegolnosci w odniesieniu do kary za kazdy dzien opoznienia w wystawieniu faktur, 
zdaniem Wykonawcy moze zostac uznana jako kara razqco wygorowana, co umozliwi jej 
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podwazenie na drodze sqdowej, zgodnie z art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego. Taka mozliwosc 
podwazania wysokosci kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postepowania 
sqdowego, ale wiqze sie takze z niepewnosciq co do praw i obowiazkow stron. Jednoczesnie 
tak wysoki poziom kary umownej za odstqpienie od umowy zmusi Wykonawcow do 
uwzglednienia tego elementu ryzyka przy wycenie uslug dla Zamawiajqcego, co znajdzie 
wyraz w podwyzszeniu ceny. Z tych wzgledow zwracamy sif z prosbq o usuniecie 
przedmiotowych zapisow. 
Odpowiedz na pytanie 9 
Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 
Zamawiajqcy oczekuje nalezytego realizowania zamowienia publicznego, w tym 
terminowego i prawidlowego wystawiania faktur. 
Powtarzajqce sie bledy na fakturach uniemozliwiajq racjonalnq ocene wielkosci zuzycia 
energii w okresach oraz kosztow energii elektrycznej. 

Pytanie 10: 
Dotyczy Zal. 7 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 18 ust. 6 
Wykonawca informuje, ze ewentualnq szkode Zamawiajqcego stanowi roznica w cenie 
zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii 
elektrycznej z oferty wylonionego w postepowaniu wykonawcy. W zwiqzku z powyzszym 
zwracamy sie z prosbq o okreslenie, iz zwrot kosztow z tytulu zakupu energii elektrycznej od 
sprzedawcy rezerwowego bedzie stanowil roznice miedzy kosztami energii zakupionej od 
sprzedawcy rezerwowego, a energii, ktora bylaby zakupiona na podstawie umowy sprzedazy 
zawartej z wybranym Wykonawcq. 
Odpowiedz na pytanie 10 

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany. 

Pytanie 11: 
Wykonawca zwraca sie z prosbq o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiajqcego 
parametry dystrybucyjne - w szczegolnosci moc umowna i grupa taryfowa, sq zgodne z 
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzajqcymi mozliwosc 
swiadczenie uslug dystrybucji wydanymi przez wlasciwego OSD? 
Jednoczesnie wskazujemy ze zmiana parametrow dystrybucyjnych moze wiqzac sie 
z koniecznosciq poniesienia dodatkowych oplat, zgodnie z zatwierdzonq przez Prezesa URE 
Taryfq dla uslug dystrybucji energii elektrycznej wlasciwego OSD. W zwiqzku z powyzszym 
Wykonawca zwraca sie z prosbq o wprowadzenie zapisu nastepujqcej tresci: „ Wprzypadku 
gdy zmiana parametrow dystrybucyjnych wiqzac sie bedzie z koniecznosciq ponoszenia 
dodatkowych oplat zgodnie z taryfq OSD Zamawiajqcy zobowiqzany bedzie do ich 
uiszczenia." 
Odpowiedz na Pytanie 11 
Zamawiajqcy informuje, ze wskazane parametry dystrybucyjne sq aktualne. Koszty zwiqzane 
z przesylem energii elektrycznej regulowane sq przez umowe na uslugi dystrybucji zawieranq 
pomiedzy OSD a odbiorcami. Wszelkie koszty zwiqzane ze swiadczeniem uslug dystrybucji 
pokrywa odbiorca/platnik, na co jednoznacznie wskazano w § 7 ust. 2 zdanie drugie: „(...) 
Koszty wynikajqce ze swiadczenia przez OSD uslug dystrybucji energii elektrycznej ponosic 
bedq poszczegolni Odbiorcy energii elektrycznej." 
Otrzymuj^: 

wszyscy wykonawcy, ktorym zamawiajqcy przekazat SIWZ 
Do zamieszczenia: 

na stronie internetowej zamawiajqcego 

Nenczak 


