Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa

Iłowa, dnia 20 maja 2022r.
ZGKiM.271.5.2022
PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie
zadania pn.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektów Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159514/01
data zamieszczenia 16.05.2022r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o
wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie 1 SWZ Rozdział VI Opis przedmiotu zamówienia pkt 3
Wykonawca prosi o informację czy podane wartości zużyć dla poszczególnych taryf należy
traktować jako wiążące do wykonania wyceny i złożenia poprawnej oferty?
Odpowiedź:
Podane wartości zużyć dla poszczególnych taryf są wartościami szacunkowymi obliczonymi na
podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w miesiącach analogicznych do okresu
objętego zamówieniem.
Pytanie 2 SWZ Rozdział VII Termin wykonania zamówienia w zw. z § 2 załącznika nr 1
UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych ustawie
Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni,
termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.07.2022 r. nie jest możliwy do
spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.08.2022 r., lecz nie
wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin 01.07.2022r. jest terminem wiążącym i nie podlega zmianie.

Pytanie 3
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe
prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść
przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający udzieli pełnomocnictwa wg wzoru powszechnie stosowanego przez
Wykonawcę.
Pytanie 4
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
1. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji
2. Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
3. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte
są na czas określony, czy nieokreślony?
4. Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
5. Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów
sprzedaży energii elektrycznej?
6. Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też
upoważni do tej czynności Wykonawcę?
7. Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w
przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy
kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna
została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
8. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w
terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń
umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?
Odpowiedź:
Ad. 1.
Zamawiający posiada umowy kompleksowe na wszystkie punkty poboru energii
Ad. 2
Tak, Zamawiający przeprowadza po raz pierwszy procedurę zmiany sprzedawcy

Ad. 3
Zgodnie z odpowiedzią z pkt 1 Zamawiający nie ma zawartych odrębnych umów na dystrybucję
energii elektrycznej
Ad. 4.
Sprzedawcą energii elektrycznej jest spółka ENEA S.A.
Ad. 5.
Wszystkie umowy kompleksowe zostały wypowiedziane z terminem wypowiedzenia
30.06.2022r.
Ad. 6
Tak, Zamawiający samodzielnie wypowiedział umowy kompleksowe.
Ad. 7
Tak, Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji dla punktów
poboru energii objętych zamówieniem
Ad. 8
Nie, Zamawiający nie ma zawartych umów lojalnościowych uniemożliwiających zawarcie
nowej umowy sprzedażowej
Pytanie 5
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w
przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić
podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zarządza obiektami w imieniu Gminy na podstawie statutu zakładu
budżetowego.
Pytanie 6
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe
w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji
zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie
dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do
zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę

układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej,
sprzedaż energii jest niemożliwa.
Odpowiedź:
Układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte przedmiotem zamówienia są dostosowane do zasady
TPA.
Pytanie 7:
Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w
rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest
Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,].
Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki
rozliczeniowej kWh dla gryp taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej
dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej
dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych.
Pytanie 8 Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 6 ust. 2 w zw. z § 11
ust. 1 i 2
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:
Nie ma konieczności wprowadzenia dodatkowych zapisów w projekcie umowy. Stosowne
zapisy zostały określone w § 6 ust.2 projektu umowy.
Pytanie 9
Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 7 ust. 4
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:
Zamawiający nie wyraża zgody, aby odbiorca wpisany był pod poz. adres korespondencyjny.
Nazwa nabywcy może być zmieniony na: Gmina Iłowa, ZGKiM, adres zamawiającego i NIP
gminy
Pytanie 10
Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 7 ust. 6
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 ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając
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.
2018 poz. 2174 ze 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.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy. Zamawiający zmienia
Załącznik nr 1 – projekt umowy
Pytanie 11 Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 7 ust. 6
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za
pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn.
zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za
pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie
informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania
i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma
dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia
przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma
również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne
poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur VAT za pośrednictwem kanałów
elektronicznych.

Pytanie 12 Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 7 ust. 13
Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się
tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest
powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i
znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa
Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach
(https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazupodatnikow-vat)
–
rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i
usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe
zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście
prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest
powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez
Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie
powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany
jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację
o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany
rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na
białej liście.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści ,,Wykonawca ma
obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy
rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany
z rachunkiem
rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie
podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b
ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy. Zamawiający zmienia
Załącznik nr 1 – projekt umowy
Pytanie 13 Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 8
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają
zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o
wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości.
W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o
modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.
Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka

związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć
na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie kar umownych. Informuję, że w ocenie
Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia jest taka sama zarówno w
sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiającego. W związku z tym nie zachodzą okoliczności naruszenia równości stron
umowy.
Pytanie 14
Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 8 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca
każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla
potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów
rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do
pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g)
Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie
się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w
księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa.
Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca
nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu."
Odpowiedź:
Tak, w przypadku naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę
obciążeniową.
Pytanie 15
Załącznik nr 1 UMOWA NR ZGKiM.271…….2022 – projekt § 9 ust. 1 Informujemy, że zgodnie
z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy
o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na
zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy
nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści
zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 – projekt umowy

Pytanie 16
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną
Pytanie 17
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych,
to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania
danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na
regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami
przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z
prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa
energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie
danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD
Pytanie 18
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.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- 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 PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; b) dokumentów dla
każdej jednostki objętej postępowaniem: - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy
do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym
sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; - dokument
potwierdzający umocowanie 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 okazać się konieczność zakupu energii przez
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy
Prawo energetyczne.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

