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Warszawa, dnia 24.10.2017 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180a 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gmina Lipnik 
Lipnik 20 
27-540 Lipnik 

 
ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Lipnik prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 
publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 
Gminy Lipnik” przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które drogą mailową w dniu 23.10.2017 r. wpłynęły 
do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia L-380-2017.  
 
Pytanie 1 
Ogłoszenie o zamówieniu - Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej 
nie dotyczy sytuacji przytoczonej w ustawie PZP (art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) tj. sytuacji, w której Wykonawca oświadcza, że nie 
należy/należy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tylko ogólnej przynależności do ww. 
grupy wraz ze wskazaniem listy niniejszych podmiotów. 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca składa Oświadczenie o przynależności do grupy 
kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu (w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2017 poz. 229 z późn. zm.). Pełnomocnik 
Zamawiającego podczas badania złożonych oświadczeń wraz z listami podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej złożonych przez Wykonawców zbada, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie należą do tej 
samej grupy kapitałowej i tym samym określi, czy występuje przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp.  
 
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 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgodę na zmianę zapisu Projektu umowy § 2 ust. 2. 
Pełnomocnik Zamawiającego ma wiedzę, że dane pomiarowo – rozliczeniowe przekazywane są Wykonawcy 
przez OSD. Jednak w sytuacji, gdy OSD nie przekaże tych danych, Wykonawca winien skontaktować się z OSD, 
wyjaśnić sprawę i zawnioskować o przekazanie danych.   
 
Pytanie 3 
Projekt umowy §2 ust.3 pkt c) - Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez 
poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa 
w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i 
powinno zostać osobno wycenione. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w 
całości. 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgodę na zmianę zapisu Projektu umowy §2 ust.3 pkt c).  
W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do zużycia przedstawionego na fakturze za sprzedaż 
energii wystawionej przez Wykonawcę, skorzysta z możliwości przewidzianej w §2 ust.3 pkt c) Projektu umowy. 



2 
 

 
 
Pytanie 4 
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 4 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgodę na zmianę zapisu Projektu umowy §2 ust.6 lit a). 
 
Pytanie 5 
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 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że § 12 ust. 7 Projektu umowy brzmi: 
Zmiany umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 
Zapis Projekt umowy §5 ust.3 pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 6  
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 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgodę na zmianę zapisu Projektu umowy §6 ust. 2. 
Wykonawca winien wystawiać faktury za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD. 
 
Pytanie 7 
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 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu Projektu umowy § 6 ust. 9. 
W sytuacji, gdy faktury zostaną dostarczone po terminie płatności, w celu dokonania prolongaty terminu 
płatności Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie ich wpływu. 
 
Pytanie 8 
Projekt umowy §6 ust. 9.  - Informujemy, że obowiązek zapłaty kar umownych może być dyskryminujący dla 
Wykonawcy w przypadku braku uzyskania w terminie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Zaznaczamy 
także, iż określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za 
każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktury uznana może zostać za rażąco wysoką i w opinii Wykonawcy nie 
przekłada się na ewentualną szkodę Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe zapisy 
wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawców, co z kolei 
może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca 
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zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych oraz o określenie odpowiedzialności 
stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).  
Odpowiedź 8 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust. 9.  
Pełnomocnik Zamawiającego pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-
rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest 
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie 
nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym 
samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. 
Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i 
rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy. 
 
Pytanie 9 
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 9 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
Zamawiający zdaje sobie sprawę, że złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej 
zapłaty należności. 
 
Pytanie 10 
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 10 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca otrzyma załączniki do umów, w których zawarte są 
dane niezbędne do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzenia obecnie obowiązujących 
umów. Wykonawca zobligowany jest do wypowiedzenia umów kompleksowych, zgłoszenia zmiany sprzedawcy 
u OSD, a otrzymując od OSD ewentualne informację na temat chociażby negatywnych weryfikacji punktów 
poboru podczas zgłaszania, winien niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia 
nieprawidłowości. Zapis § 11 ust. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 11 
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 11 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umów w wersji 
elektronicznej Excel wszelkie dane, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów: 
- 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; 
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- numer ewidencyjny 
 - numer PPE 
 oraz dokumenty w wersji papierowej: 
- 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. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa  
i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?  
Odpowiedź 12 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z 
Załącznikiem nr 1 do projektu umowy i ponosi odpowiedzialność za jego poprawność.  
 
Pytanie 13 
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 13 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że akceptuje zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych 
faktur VAT. 
 
 
 

/-/Justyna Szepietowska 
Pełnomocnik Zamawiającego 


