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 ZWIK Paczków  

 
      Paczków, dnia 02.11.2017 r. 

 
Dotyczy ogłoszenia: 603685-N-2017 

 

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania” Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie” przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań 

dotyczących przedmiotowego postepowania wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

ogłoszenia 603685-N-2017.  

 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
Ad.1) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.  
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail? 
Ad.2) Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.  
3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur 
rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych 
przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię 
elektryczną na rzecz Sprzedawcy?. 

Ad.3) Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby pozyskać dane od OSD. W związku z tym 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania przez Wykonawcę faktur szacunkowych.  
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian 

przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej 
ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 
dotyczących efektywności energetycznej? 

Ad.4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny jednostkowej w przedstawionych przez Wykonawcę 
przypadkach.  
5. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE objętych postępowaniem przetargowym? 
Ad.5) Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE objętych postępowaniem wynosi jeden miesiąc.  
6. Czy zamawiający wykreśli podpunkt d punktu  3 paragrafu 2 Umowy  : „ przesłania w wersji elektronicznej na 

adres kontakt@zwikpaczkow.pl ( w dowolnym formacie) danych pomiarowo – rozliczeniowych wraz z 
aktualnymi numerami PPE dla punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż 7 dni po wystawieniu faktur za sprzedaż energii 
elektrycznej” - ponieważ powyższe dane znajdują się na fakturze. 

Ad.6 Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy podpunkt d punktu  3 paragrafu 2 Umowy.   
7.  Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 24, 

w połączeniu z art. 26 oraz zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z 
dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej od dnia 01.01.2018r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę? 

                Zwracamy się zatem z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od    
01.02.2018r. 
        Ad.7) Zamawiający stoi na stanowisku, że warunek rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia      
01.01.2018r. jest możliwy do spełnienia, dlatego nie widzi konieczności przesunięcia terminu sprzedaży od dnia 
01.02.2018r. 

8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania 
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dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla punktów poboru energii 
elektrycznej: 
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,  
- okres wypowiedzenia,  
- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej. 
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania 
wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w 
związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów. 

       Ad.8) Zamawiający informuje, że jest to kolejny już przetarg na sprzedaż energii elektrycznej do jego obiektów.    
Obecna umowa sprzedażowa obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku bez 
okresu wypowiedzenia. Zamawiający informuje również, że obecna umowa sprzedażowa podpisana została w oparciu 
o przetarg nieograniczony tym samym nie jest objęta żadną akcją promocyjną.  

9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy 
nieokreślony? 

       Ad.9) Zamawiający informuje, że wszystkie umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.  
10. Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 

dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi 
przez właściwego OSD?  

      Ad.10) Zamawiający informuje, że wszystkie parametry dystrybucyjne, w szczególności moc umowna i grupa   
taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 
świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.  

11. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość 
trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w 
odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 
miesięcy. 
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.” 

     Ad.11)Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla każdego PPE Zamawiającego wynosi 1 miesiąc. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do Umowy proponowanego przez 
Wykonawcę zapisu.  

12. 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 wg 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 ? 

   Ad.12) Zamawiający informuje, że udzieli pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 2.2 do wzoru umowy. 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść przedstawionego pełnomocnictwa i za jego ewentualne 
zakwestionowanie przez OSD. 

13. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie 
potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru: 

http://www.zwikpaczkow.pl/
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- 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; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny 
- numer PPE 
oraz dokumentów: 
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. 

      Ad.13)Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 
elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy 

14. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 

     Ad.14) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.  
15. Dotyczy § 6 ust. 9 Projektu Umowy. 

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu 
do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, 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 tych względów 
zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

     Ad.15) Zamawiający informuje, że pozostawia § 6 ust. 9 Projektu Umowy bez zmian.  
16. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust. 1 Wzoru Umowy na zapis o treści: „6. Za dzień zapłaty uznaje się datę 

wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 
W ramach wyjaśnień, informujemy iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za 
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu 
należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt.4  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów usług (Dz. U. z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.). 

      Ad.16) Zamawiający informuje, że pozostawia zapis § 7 ust. 1 Projektu Umowy bez zmian.  
17. Dotyczy § 9 ust.1 –   

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust 1 na zapis o treści: „1. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do 
poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2018 r.  nie wcześniej niż po 
spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego 
rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym dostosowaniem układów 
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pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej”. 
        Ad.17) Zamawiający informuje, że pozostawia zapis § 9 ust. 1 Projektu Umowy bez zmian.  
 

 

 

Z poważaniem  

Marek Kieliszek 
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