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Warszawa, dnia 14.09.2020 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180a 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gminę Głubczyce 
ul. Niepodległości 14 
48-100 Głubczyce 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 
 

 Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Głubczyce prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 

POTRZEBY GMINY GŁUBCZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’ przesyła niniejszym pismem treść 
zapytań, które mailem w dniu 09.09.2020 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących 
przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, 
nr ogłoszenia 581887-N-2020. 
 
Pytanie 1 

SIWZ, rozdział XVII.4) dwa ostatnie ppkt., Projekt umowy §5 ust.3 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów 
podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego 
automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie 
do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą 

z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia 

aneksu do umowy”. 

Odpowiedź na pytanie 1- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami § 12 ust. 7 zmiany ceny energii elektrycznej 
przewidziane w § 5 ust. 3 projektu umowy nie wymagają aneksu do umowy. 
 

Pytanie 2 

Projekt umowy §2 ust.2 - Informujemy, że zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Umów 
Dystrybucyjnych podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-
rozliczeniowych jest OSD, Wykonawca nie może więc ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze 
strony OSD. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 
Odpowiedź na pytanie 2- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 2 ust. 2 projektu Umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 3 

Projekt umowy §2 ust.6 lit a) - Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis 
dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie 
Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać 
wykreślony. 
Odpowiedź na pytanie 3- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 2 ust. 6 a) Załącznika nr 5 
do SIWZ („Projekt umowy”) 
 
Pytanie 4 

Projekt umowy §6 ust.2.  - Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo 
energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie 
których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie 
może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie 
przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych 
reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców. 
Odpowiedź na pytanie 4- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty 
układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma 
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obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie 
danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymanych od OSD.  
 

Pytanie 5 

Projekt umowy §6 ust.9- Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w 
stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone 
po terminie płatności, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja 
od Zamawiającego o dacie ich wpływu.  
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści „Strony ustalają 

następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, 

z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie otrzymania przez 

Zamawiającego faktury po terminie płatności, termin do zapłaty wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony 

na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży 

na Zamawiającym.” 
Odpowiedź na pytanie 5- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do  
Załącznika nr 5 do SIWZ - Projekt umowy. Zapisy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 6 
Projekt umowy §6 - Informujemy, że zgodnie z 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. W związku z powyższym, zwracamy się z 
prośbą o dodanie w § 6ustępu 10 i zapisu „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

terminowej zapłaty należności.” 
Odpowiedź na pytanie 6- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zaproponowany zapis zostaje dodany do projektu umowy. 
 
Pytanie 7 

Projekt umowy §11 ust. 3- Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych 
danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów 
poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą 
o usunięcie przedmiotowego zapisu. 
Odpowiedź na pytanie 7- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 11 ust. 3. 
 

Pytanie 8 

Projekt umowy §11 ust.4. oraz załącznik nr 1 do projektu umowy oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia- Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD 
umową na dystrybucję energii elektrycznej dla punktów poboru energii Zamawiającego. Informujemy, że 
proces zmiany sprzedawcy i zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić tylko na obecnych 
parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z 
tym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany 
sprzedawcy. 
Odpowiedź na pytanie 8- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Grupa taryfowa 
OSD” grupy taryfowe są zgodne z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej dla punktów 
poboru energii Zamawiającego. 
 

Pytanie 9 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz 
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
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. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.    
Odpowiedź na pytanie 9- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 
oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
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Pytanie 10 

Czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa  
i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?  
Odpowiedź na pytanie 10- 

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa  
i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD. 
 
Pytanie 11 

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą 
dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją 
"Adres korespondencyjny". 
Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie 11- 

Zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 12 

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umów drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź na pytanie 12- 

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XV.2 Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 13 

Z uwagi na scedowanie obowiązku wypowiedzenia umów kompleksowych na wykonawcę, prosimy o wskazanie 
okresu wypowiedzenia obowiązujących dla tych umów. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że w przypadku 
podpisania umów z wybranym postępowaniu Wykonawcą po 30.09.2020, jeśli Klienci posiadają umowy 
kompleksowe z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, termin ich wypowiedzenia na dzień 31.12.2020r. 
będzie mocno zagrożony. Prosimy o rozważenie scedowania wypowiedzenia umów kompleksowych na 
Zamawiających w takim przypadku. 
Odpowiedź na pytanie 13- 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres wypowiedzenia umów kompleksowych wskazany jest w 
załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Okres wypowiedzenia”. Zamawiający nie posiada umów kompleksowych z 
3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
 
 
 

/-/ Ewa Pacek  
      Pełnomocnik Zamawiającego  

 

  


