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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii
elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania,
dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść
pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie 1 –Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §5 ust. 2 lit. b)
Wykonawca otrzymuje dane o zużyciu energii elektrycznej od OSD i na ich podstawie
dokonuje rozliczeń. Prosimy zatem o doprecyzowanie zapisu do treści:
„udostępniania nieodpłatnie informacji pozyskanych od OSD, o zużyciu energii
elektrycznej dla poszczególnych ppe.”

Ad. 1 Zamawiający dokonuje modyfikacji Par. 5 ust. 2 lit. b), który brzmi teraz następująco:
„udostępniania nieodpłatnie informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych ppe otrzymanych od OSD”

Pytanie 2 – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §6 ust. 3
Wykonawca nie ma możliwości systemowych wykazywania bonifikat na fakturze.
Wystawiana jest tylko faktura korygująca do wskazanej faktury.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
„Wykonawca udzieli klientowi należnej bonifikaty, która na życzenie Zamawiającego
zostanie przekazana na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub zaliczona na
poczet kolejnej wystawionej faktury.”

Ad. 2 Zamawiający nie znajduje uzasadnienia zmiany zapisów umowy, w związku z
powyższym pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 3 – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §7 ust. 5
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Rozliczenia za zużytą energię elektryczną dokonywane są tylko i wyłącznie na
podstawie danych przekazanych przez OSD a nie na podstawie faktur wystawionych przez
OSD.
Po uzyskaniu informacji od Zamawiającego o niezgodności danych o zużyciu na
fakturze wystawionej przez Wykonawcę z danymi na fakturze OSD, Wykonawca wystąpi do
OSD o wyjaśnienie niezgodności i jeżeli zajdzie konieczność dokona stosownej korekty.
Jednakże na etapie wystawiania faktur za energię elektryczną Wykonawca nie ma wiedzy czy
dane przekazane przez OSD są danymi zgodnymi z danymi zawartymi na fakturze OSD.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
„.Podstawę do rozliczeń finansowych sprzedaną energię Zamawiającemu na mocy
niniejszej umowy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2,
niniejszego paragrafu, oraz ilości energii w danym okresie rozliczeniowym, w punktach
poboru energii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, ustalonej na podstawie
danych

pomiarowo-rozliczeniowych

udostępnionych

Wykonawcy

przez

OSD

przy

uwzględnieniu postanowień § 2 niniejszej umowy

Ad. 3 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. W przypadku danych pomiarowych
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy aby ten opierał się na danych otrzymanych przez
Zamawiającego od OSD

(faktur dystrybucyjnych) a jedynie daje mu możliwość

skorzystania z takiej możliwości.

Pytanie 4 – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §7 ust. 6
Dane o zużyciu energii elektrycznej w danym okresie, Wykonawca otrzymuje od OSD.
Wykonawca jednak nie ma wiedzy czy przez OSD zostały wystawione faktury z identycznymi
danymi, wobec czego nie może brać za to odpowiedzialności.
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.

Ad. 4 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający udzielił odpowiedzi w
odpowiedzi nr 3.

Pytanie 5 – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §7 ust. 7
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Wykonawca w momencie wystawiania faktur nie ma wiedzy, czy otrzymane od OSD
dane są poprawne. Ponadto Wykonawca może wystawiać faktury tylko i wyłącznie na
podstawie danych otrzymanych od OSD. Kopia faktury za usługę dystrybucyjną może być
jedynie przydatna przy składaniu reklamacji na otrzymane dane od OSD i wyjaśnianiu
nieścisłości.
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu do treści:
„Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiał faktury
za dany okres rozliczeniowy w terminie do 15 dni od daty otrzymania danych pomiarowych
od OSD. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD danych pomiarowych, do 20
dnia od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, Wykonawca w terminie do 5 dni wystąpi
do OSD w sprawie otrzymania brakujących danych pomiarowych.”

Ad. 5 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający udzielił odpowiedzi w
odpowiedzi nr 3.

Pytanie 6 – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §7 ust. 8
W posiadanym przez Wykonawcę systemie bilingowym nie ma możliwości
wystawiania jednej faktury z załącznikiem z rozliczeń poszczególnych punktów poboru.
Możemy wystawiać wyłącznie faktury na poszczególne punkty poboru oraz podsumowującą
należność tzw. fakturę zbiorczą.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w ust 8 do treści:
„Za dany okres rozliczeniowy wystawiona będzie dla każdego punktu poboru
oddzielna faktura VAT. Do faktur VAT wystawionych w tym samym dniu dla punktów poboru
rozlicznych pod jednym numerem kontrahenta zostanie dołączone zbiorcze zestawienie”.

Ad. 6 Jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości technicznej umożliwiającej
wystawienie jednej faktury dla wszystkich punktów poboru to uzna wystawienie faktury
zbiorczej obejmującej poszczególne punkty poboru przy założeniu że faktury te zostaną
wystawione przez Wykonawcę w jednym czasie ( w tym samym dniu) i otrzymane przez
Zamawiającego w tym samym czasie. Zamawiający nie znajduje uzasadnienia zmiany
zapisów umowy, w związku z powyższym pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.
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Pytanie 7 – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §7 ust. 9
Nieprawidłowości, które mogą pojawić się na fakturze nie zawsze występują z winy
Wykonawcy. Mogą one być spowodowane np. przekazaniem przez Zamawiającego błędnych
adresów, nr NIP. W takim przypadku błędy korygowane są notą korygującą wystawianą przez
Zamawiającego. Ponadto nie możemy określać terminu płatności na podstawie daty jej
otrzymania przez Zamawiającego, gdyż faktury wysyłane są listem zwykłym i nie mamy
wiedzy, kiedy dotrą do klienta
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści:
„Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty
wystawienia faktury przez Wykonawcę, na numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.”

Ad. 7 Zamawiający pozostawia zapisy dotyczący płatności bez zmian. Jeżeli Zamawiający
przekaże błędne dane w postaci błędnych adresów, nr NIP itp. To Wykonawca tym samym
nie będzie ponosił z tego tytuły odpowiedzialności związanej z prawidłowym
wystawieniem faktury VAT pod tym względem.

Pytanie 8 – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, §7 ust. 10 lit f)
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 bowiem w momencie wystawienia faktury korygującej nie znany jest jeszcze
termin płatności, jaki będzie miała następna faktura.
Wykonawca proponuje zmianę zapisu lit. f) na:
„Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń płatna będzie przez Zamawiającego
zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze korygującej VAT.”
Ad. 8 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
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