
 

Baborów, dnia 07.08.2021 r. 
 

Zamawiający: 
Zakład Usług Komunalnych Baborów sp.  z o.o. 
ul. Krakowska 1 
48-120 Baborów 

INFORMACJA 3 
 
Znak sprawy: P/1876/2021 
 
Dotyczy: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG 
KOMUNALNYCH BABORÓW SP.  Z O.O.” -  
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPiW. 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1 – Dotyczy § 2 ust. 6 Wzoru umowy, punkt 1 (Informacje pozostałe) 

Załącznika nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Biorąc pod uwagę podane szacunkowe zapotrzebowanie ilości energii elektrycznej 

(1573 MWh), zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez 

dodanie zdania mówiącego o zobowiązaniu Zamawiającego do poboru co najmniej 

80% z szacowanej ilości energii elektrycznej, ponieważ deklarowany (szacunkowy) 

wolumen energii elektrycznej, jaki zamierza się pobrać w okresie trwania 

przedmiotowego kontraktu wpływa na cenę zaproponowaną w ofercie Wykonawcy. 

Odpowiedź 1.  

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 2, ust. 6 pozostanie bez zmiany. Zamawiający zwraca uwagę, że  

określenie związane z minimalnym zużyciem energii elektrycznej jest związane wprost z  

postanowieniem ustawy Pzp opisanym w art. 433 p. 4.  

Z punktu widzenia Zamawiającego i Wykonawcy istotny jest zapis w ust. 5, par. 6 załącznika nr  

2 do SWZ o treści: „Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii  

elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według  

jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego na podstawie rzeczywistych  

odczytów. Nabywca nie dopuszcza dokonywanie rozliczenia zobowiązań na podstawie  

szacowanego zużycia energii.” co w kontekście zapisu Załącznika nr 1 do SWZ, Informacje  

pozostałe, p. 9 o treści: „W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego  

zużycia energii elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający  

przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż  

rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź  

zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane  

prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do  

zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości.” oznacza, że Zamawiający zapłaci za zużytą  

energię elektryczną 
 

Pytanie 2 – Dotyczy § 4 ust. 3 Wzoru umowy 

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek 

niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie 



standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się 

z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez 

Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, 

w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców”. 

Odpowiedź 2.   

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 4, ust. 3 przybiera treść: 

Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres 

rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio 

przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy 

bonifikata uwzględniając termin 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów 

jakościowych obsługi odbiorców. 

 

Pytanie 3 – Dotyczy § 6 ust. 2, § 10 ust. 2, 3 Wzoru umowy 

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 3. 

Wnioskowaną kwestię uregulowano w załączniku nr 2 do SWZ par. 10, ust. 3. 

 

Pytanie 4 – Dotyczy § 6 ust. 3 Wzoru umowy 

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 

pomiaroworozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD? 
Odpowiedź 4. 

Prosimy Wykonawcę o wnikliwe zapoznanie się z Załącznikiem nr 2 do SWZ par. 6, ust. 5-8. 

 

Pytanie 5 – Dotyczy § 7 ust. 4 Wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń 

za zakupioną energię elektryczną: 

a) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym 

oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z 

wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SWZ Gmin/grup fakturowych? 

b) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym 

subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych 

jednostek organizacyjnych? 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wystawi za każdym razem w ramach jednego numeru NIP 

Zamawiającego odrębną fakturę dla określonej grupy opisanej jako Gmina Baborów, Gmina 

Pawłowiczki, Gmina Reńska Wieś. 



 

Pytanie 6 – Dotyczy § 7 ust. 5 Wzoru umowy 

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. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie 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 6. 

Zamawiający wymaga faktur w formie papierowej. 

 

Pytanie 7 – Dotyczy § 7 ust. 6 Wzoru umowy 

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury 

przez Zamawiającego. 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 odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż: 

„Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty 

należności.” 

Odpowiedź 7. 

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 7 ust. 6 pozostanie bez zmiany. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

Wykonawca w ciągu 14 dni ma obowiązek na odpowiedzieć na reklamację, co oznacza, że może 

to się stać przed upływem terminu płatności. 

 

Pytanie 8 – Dotyczy § 7 ust. 7 Wzoru umowy 

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 zmianę treści 

zapisu w sposób następujący: 

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Odpowiedź  8. 

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 7, ust. 7 przybiera treść: 

Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.. 

 

Pytanie 9 – Dotyczy § 7 ust. 10 Wzoru umowy 

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/dodatkoweinformacje-ws-

wykazu-podatnikow-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 9. 

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 7, ust. 10 przybiera treść: 

Wykonawca ma obowiązek wskazać na fakturze 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 rachunek. 

 

Pytanie 10 – Dotyczy § 8 ust. 8 Wzoru umowy 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego i usunięcie zdania: „… i nie 

reguluje zaległości pomimo upływu dodatkowo wyznaczonego terminu 14 dni”. 

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. 

Odpowiedź 10. 
Załącznik nr 2 do SWZ, par. 8, ust. 8 pozostanie bez zmiany. 

 

Pytanie 11 – Załącznik nr 2 do SWZ 

Czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 

pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź 11. 

Dołączone do załącznika nr 2 do SWZ pełnomocnictwo wyczerpuje wszelkie konieczne 

uprawnienia nadane Wykonawcy celem poprawnego wykonania umowy. 

 

Pytanie 12 

1. 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? 

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

umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia 



zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 12. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie zamierza wyrazić 

zgody na ustanowienie jakiekolwiek zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy. 

 

Pytanie 13 – Dotyczy § 10 ust. 4 Wzoru umowy oraz punkt 6, podpunkt c) i e) 

(Informacje pozostałe) Załącznika nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów poprzez 

określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej 

(PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, 

które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup 

taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z 

uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: 

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w 

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

Ofertowym Wykonawcy.” 

Odpowiedź 13. 

Załącznik nr 1 do SWZ, p. 6 lit. e przyjmuje treść: 

Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych w obrębie 

grup taryfowych ujętych w SWZ, mocy umownej dla poszczególnych ppe określonych w 

załączniku nr 1a do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych 

zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie 

następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania 

zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie 

operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w 

szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego 

przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji. 

Załącznik nr 2 do SWZ, par 10, ust. 10, lit. c przebiera treść: 

jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili działania 

jednostki, modernizacji lub remontu, optymalizacji pracy urządzeń, etc. nastąpi zmiana mocy 

umownej lub grupy taryfowej. W takim przypadku Zamawiający będzie się zwracał do 

Wykonawcy o wystąpienie ze stosownym wnioskiem dla sporządzenia stosownego aneksu do 

umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (wprowadzenie nowej mocy 

umownej, zmiana grupy taryfowej). Zmiana grupy taryfowej możliwa jest w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SWZ.  Procedura zmiany mocy umownej lub grupy taryfowej 

przeprowadzona będzie na zasadach określonych w Taryfie OSD oraz IRiESD na mocy 
udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa. 
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