
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup Energii Elektrycznej 
  

 W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 31.01.2014 r.  

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Brzeźnio, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia, iż: 

 

 

Pytanie 1 – Projekt umowy, §2 ust 3 lit. c)  

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, czy dane pomiarowo-rozliczeniowe mają być udostępniane 

cyklicznie (jeżeli tak, to w jakich cyklach), czy tylko, gdy Zamawiający wyrazi takie życzenie. 

 

Odpowiedź 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający otrzymując fakturę za sprzedaż energii 

będzie miał wiedzę na temat zużyć energii elektrycznej. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić Zamawiającemu dane pomiarowo – rozliczeniowe w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej otrzymywanych od OSD każdorazowo na wniosek Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 2 – Projekt umowy, §6 ust 1 

 

Wykonawca informuje, że OSD może przekazywać dane o ilości zużytej energii elektrycznej w danym 

punkcie poboru, ponadto OSD może nie udostępnić danych pomiarowo-rozliczeniowych, bądź dane 

te będą niepełne lub błędne i nie wejdą one do rozliczeń.  

Wykonawca wobec powyższego proponuje zmianę zapisu do treści:  

„Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym udostępnionym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać 

będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 

1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo–rozliczeniowych udostępnionych 

przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT.” 

 

Odpowiedź 2 



Pełnomocnik Zamawiającego pragnie podkreślić, że Operator Systemu Dystrybucyjnego ma 

obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest właśnie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji 

przez OSD. Ponadto, Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemożliwości 

ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.       

 

Pytanie 3 – Projekt umowy, §6 ust 5 

 

W przypadku korekt, wystawiane faktury korygujące „in plus” mają określony termin płatności. Zapis, 

że niedopłata wynikająca z korekty rozliczenia podlega doliczeniu do następnej wystawionej faktury 

VAT powodowałby komplikacje z prolongowaniem terminu ich płatności. W momencie wystawienia 

faktury korygującej nie znamy bowiem jeszcze terminu płatności, jaki będzie miała następna faktura.  

Proponujemy zmianę zapisu na:  

„Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń płatna będzie przez Zamawiającego zgodnie z terminem 

płatności określonym na fakturze korygującej VAT.” 

 

Odpowiedź 3 

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że § 6 ust. 5 Projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną 

energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 

Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej podlega zaliczeniu na 

poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu. W 

przypadku powstania niedopłaty zostanie wystawiona faktura VAT. 

 

Pytanie 4 – Projekt umowy, §6 ust 7 

 

Wykonawca informuje, że ma możliwość wystawiania faktur osobno dla każdego punktu poboru – 

prosimy o informację czy taki fakturowania będzie akceptowany przez Zamawiającego? 

Proponujemy również wykreślenie słowa „prawidłowego”, gdyż w momencie wystawienia faktury nie 

mamy wiedzy, czy np. nie było błędów w przekazanych przez OSD danych pomiarowo-

rozliczeniowych, a także dodanie zdania, że fakt udokumentowania późnego doręczenia faktury ciąży 

na Zamawiającym, gdyż nie mamy wiedzy kiedy otrzymał on wystawione faktury.  



Zapis w pierwszej części ustępu powinien więc mieć brzmienie:  

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca,  dla każdego rozliczonego 

punktu poboru energii elektrycznej wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego 

fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty jej wystawienia  przez 

Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed 

określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w 

fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia, przy czym fakt 

udokumentowania późnego doręczenia faktury ciąży na Zamawiającym. Wynikająca z faktur 

należność dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy.”  

Prosimy również o wyjaśnienie drugiej części ustępu stanowiącego o karach umownych, gdyż nigdzie 

w umowie nie został określony termin w jakim mają być wystawione faktury. Czy ma być to w 

terminie 30 dni od daty otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD?  

 

Odpowiedź 4 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że możliwe jest wystawianie faktur osobno dla każdego 

punktu poboru jak również wystawianie faktury zbiorczej ( jeśli dotyczy faktury dla tego samego 

odbiorcy, np. dotyczącej punktów oświetleniowych Gminy Brzeźnio). 

Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie zgadza się na usunięcie z § 6 ust.7 
sformułowania „prawidłowego”.  

Poprzez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się:  

- zamieszczenie prawidłowych danych płatnika na fakturze (tj. zgodnych z danymi faktycznymi) 

- umieszczenie prawidłowych danych dostawcy faktury (tj. zgodnych z danymi faktycznymi) 

- zastosowanie cen zgodnych z wynikami postępowania przetargowego 

- zachowanie prawidłowego okresu rozliczeniowego, zgodnego z okresem rozliczeniowym OSD 

- umieszczenie prawidłowych danych pomiarowo/rozliczeniowych, zgodnych z danymi 
udostępnionymi przez OSD 

- zastosowanie prawidłowych wartości netto i brutto, aktualnie obowiązującej stawki VAT na fakturze 

- zastosowanie terminów płatności zgodnie z postanowieniami umowy 

- wystawianie faktury w sposób niewzbudzający żadnych wątpliwości co do jej treści 

W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian. 

 



Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu 
rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie 
faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną. 
 

 

Pytanie 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Prosimy o udostępnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej. 
 

Odpowiedź 5 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na stronie Zamawiającego zamieszczony zostaje 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 6 – Załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo  
 

Prosimy o informację, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa  zawierającego oprócz 

zapisów zawartych w załączniku nr 2 do umowy, również zapisy przedstawione przez Wykonawcę 

uwzględniające aktualne zapisy IRiESD OSD. 

 

Odpowiedź 6 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Pełnomocnik Zamawiającego zdaje sobie sprawę, że zmiana 

sprzedawcy winna być przeprowadzona zgodnie z aktualnymi zasadami zawartymi w IRIESD OSD. 

Jeżeli skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy będzie wymagało złożenie 

dodatkowych dokumentów, oświadczeń Zamawiający dopełni wszelkich formalności. 

 

/-/ Justyna Korytko  

               Pełnomocnik Zamawiającego 

 

 


