
 

Sejny, dnia 26.10.2017 r. 

 
Znak sprawy: 12/ZP/2017  

Dotyczy:  dostawa energii elektrycznej na potrzeby samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Zdrowotnej w Sejnach 

 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU  

ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

          Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia poniżej 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.   

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 

na wskazany adres e-mail? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na 

wskazany adres e-mail. 

 

Pytanie 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? 

Odp. W przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający nie dopuszcza  możliwość wystawienia faktur 

szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych). 

 

Pytanie 4. 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? 

Odp. Okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE objętych postępowaniem wynosi 1 miesiąc. 

 

 

 



 

Pytanie 5. 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: 

- 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. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 

tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne. 

Odp. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne 

zapisy IRiESD OSD – Wzór Pełnomocnictwa.  

 



Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzoru pełnomocnictwa przedstawionego 

przez  Wykonawcę, uwzględniającego aktualne zapisy IRiESD OSD oraz zapisy 

wymagane przez Zamawiającego w załączonym wzorze pełnomocnictwa. 

 

Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza 

podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

Odp. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte 

są na czas określony czy nieokreślony?  

Odp. Zamawiający ma obecnie podpisane umowy kompleksowe, które zostały 

wypowiedziane ze skutkiem na 31.12.2017 r. 

 

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający samodzielnie 

wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie 

procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

Odp. Zamawiający samodzielnie wypowiedział obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy tzn. ze 

skutkiem na 31.12.2017 r. 

 

Pytanie 10. 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.” 

Odp. Okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE objętych postępowaniem wynosi 1 miesiąc. 

Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie w § 9 ust. 1e Wzoru Umowy zapisu o 

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.” 



 

Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust. 6 Wzoru Umowy na zapis o treści:                            

„6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich 

wystawienia.”         

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje 

przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych 

określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala 

ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 

wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 

19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej 

obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym 

zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie 

przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą 

płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”. 

Odp. Zamawiający zgadza się na zmodyfikowanie zapisu w § 7 ust. 6 Wzoru Umowy w 

następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni 

od daty wystawienia”. 

 

Pytanie 12. Zwracamy się z prośbą o dopisanie w § 7 ust. 6 Wzoru Umowy 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.). 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 

świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 

gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na 

rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o  dopisanie zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje 

się datę wpływu środków na  rachunek bankowy  Wykonawcy”. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na  dopisanie w § 7 ust. 6 Wzoru Umowy treści: „Za 

dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 



 

Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w 

umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia 

realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian w Umowie. 

 

Pytanie 14. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w 

umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian w Umowie. 

 

Pytanie 15. Dotyczy § 10 ust.6 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ Zwiększenie ilości punktów 

poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte 

w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 10 ust.6 Wzoru Umowy. następującego 

zdania: „Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie 

obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy. 

Pytanie 16. Dotyczy § 11  Projektu Umowy. 

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). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody 

(straty).”  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian w Umowie. 

 

Pytanie 17. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 

Odp. Zamawiający na stronie http://szpital.sejny.pl udostępnił załączniki w wersji 

edytowalnej. 

 

Dodatkowo Zamawiający wykreśla zapis w § 10 pkt 2  Projektu Umowy. Projekt umowy 

w załączeniu. 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

http://szpital.sejny.pl/

