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Warszawa, dnia 03.08.2020 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180a 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gminę Złotów 
ul. Leśna 7 
77 – 400 Złotów 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 
 
 Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Złotów prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 
POTRZEBY GMINY ZŁOTÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’ przesyła niniejszym pismem treść zapytań, 
które w formie elektronicznej wpłynęły w dniu 31.07.2020 r. do  Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego 
postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia 
566733-N-2020. 
 
Pytanie 1.  
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi 
przez właściwego OSD?  
Odpowiedź na pytanie 1: 
Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są 
zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie 
usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD. 
 
Pytanie 2.  
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; 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- 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 na pytanie 2:  
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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. 
 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający ma dla któregokolwiek ppe zawarta umowę dot. rozliczenia energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji? Jeśli tak prosimy o wykreślenie przedmiotowych ppe. 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający nie ma zawartych umów dot. rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z 
mikroinstalacji. 
 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga korespondencyjną? 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zgodnie z rozdziałem XV SIWZ Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga korespondencyjną. 
 
Pytanie 5.  
Dotyczy § 2 ust.2- projekt umowy.  
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 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 2 ust.2- projektu umowy 
 
Pytanie 6.  
Dotyczy § 6 ust.9 Projekt umowy .  
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. Wykonawca nie ma 
możliwości automatycznego przedłużenia terminu płatności. 
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 6: 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 7.  
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 7: 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wskazane rozwiązanie dotyczące wystawiania faktur VAT 
jest akceptowane przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 8. Dotyczy §11 ust.7- projekt umowy 
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie zwiększenie liczby punktów poboru, tak aby nie doszło do 
przekroczenia 15% PPE ? 
Odpowiedź na pytanie 8: 

Tak. Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie zwiększenie liczby punktów poboru, tak aby nie 
doszło do przekroczenia 15% PPE 
 
Pytanie 9. Dotyczy § 6 ust.9 Projekt umowy 
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Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu 
do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara 
rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. 
Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania 
sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom 
kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy 
wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie 
powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów. 
Odpowiedź na pytanie 9: 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy pozostają bez zmian. 
 

/-/ Ewa Pacek  
      Pełnomocnik Zamawiającego  


