
 
 

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-4/2021 pn „Zakup energii elektrycznej na 

potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o.  Gnieźnie” 

 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
 
 
 
Pytanie 1  
SWZ rozdz.VII - termin wykonania zamówienia, umowa §8 ust.1 - obowiązywanie umowy, Załącznik 

nr 1 do SWZ- formularz ofertowy pkt.2  

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 ustawy 

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 01.07.2021 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 01.08.2021 r. lecz nie wcześniej, niż po zawarciu 

umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 

umowy do realizacji przez OSD.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  w tym zakresie. 
 
Pytanie 2  
Umowa - §6 ust. 1 Załącznika nr 10 do SIWZ („Umowa” )  

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną w rozliczeniach dla 

punktów poboru w grupach taryfowych OSD: Gxx, Cxx jest kilowatogodzina. Prosimy o uwzględnienie 

jednostki [zł/kWh] w treści zapisu § 6 ust. 1 przy prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru energii 

elektrycznej w grupach taryfowych Gxx, Cxx.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie. Zapisy umowy są 
tożsame z załącznikiem nr 8 do SWZ. 
 
Pytanie 3  
Umowa - §6 ust. 2 i 6, §7 ust. 2  

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 (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia 

błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez 

OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy 

(Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów 

dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez 

OSD za wskazany przez OSD okres.  



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 

za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na 

fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?  

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach 

rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu §6 ust. 2 i §6 ust. 6 oraz §7 ust. 2  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie 
 
Pytanie 4  
Umowa - §7 ust. 3, Załącznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy pkt. 5 ppkt.4)  

W związku z zapisami w projekcie umowy § 7 ust.3 „(…) na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury (…)”,treść w formularzu oferty w pkt 5 

ppk.4) „(…) termin płatności faktury 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego(…)” powinna 

zostać dostosowana do zapisów w umowie.  

 
Odpowiedź: Zamawiający dostosuje zapisy formularza ofertowego do zapisów Umowy. 
 
Pytanie 5  
Umowa - §7 ust. 4  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu do dostarczenia faktury VAT.  

Termin 7 dni od daty otrzymania odczytów od dystrybutora wskazany w przedmiotowym zapisie jest 

zbyt krótki, a jego zachowanie może okazać się niemożliwe do spełnienia przez Wykonawcę.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy  w tym zakresie. 
 
Pytanie 6  
Umowa - §7 ust. 5  

Informujemy, że OSD przekazuje Wykonawcy zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów 

wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych dane pomiarowo – rozliczeniowe.  

Prosimy o modyfikacje zapisu w §7 ust. 5  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Wprowadzony zapis ma na celu możliwość 
ustalenia stanu faktycznego w przypadku konieczności naliczania kar umownych. 
 

Pytanie 7  
Umowa - §8 ust. 8 lit. b.  
Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są 

zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy 

umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być 

nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Zapis stanowi, że tylko w przypadku  
zawinionego przez Wykonawcę przekroczenia terminu na rozpoczęcie wykonywania przedmiotu 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 



 
Pytanie 8  
Umowa - §10 ust. 1.7, pkt c), §10 ust. 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: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy  w tym zakresie. 
 
 
 
Pytanie 9  
Załącznik nr 8 do SIWZ („Wykaz punktów poboru energii”)  
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu 

parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o 

wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: 

czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? Czy OSD wystawia faktury za 

usługę dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe za pełny miesiąc?  

 
Odpowiedź: Okres rozliczeniowy  dla PPE występujących w postępowaniu wynosi 2 miesiące z 
wyjątkiem poz. Nr 1 oraz 8 załącznika nr 8 do SWZ gdzie okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. 
 
Pytanie 10  
Umowa §9 Załącznika  
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. 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 wyraża zgody. 
 
Pytanie 11  
Umowa §9 ust. 3  
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w 

odniesieniu do kary za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu faktury VAT co do terminu określonego w § 

7 ust. 4 niniejszej umowy, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana  

jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2. 
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: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



Pytanie 12  
Umowa - §10 ust. 1.3)  
Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie, celem umożliwienia wykonawcom 
złożenia porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego 
udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie 
wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie 
terminu realizacji zamówienia, poprzez wskazanie dziennych dat granicznych rozpoczęcia i 
zakończenia zamówienia.  
 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami terminy realizacji umów są wskazywane w 
dniach , tygodniach, miesiącach bądź latach. 
 
Pytanie 13  
pkt 17.1) SIWZ - istotne dla stron postanowienia , pkt. 5 ppkt. 3) - Załącznik nr 1 do SIWZ formularz 
oferty  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej, tj. 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisania drogą korespondencyjną?  

 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej tz. po 
podpisaniu umowy przez Zamawiającego zostanie ona nadana za dowodem doręczenia do 
Wykonawcy celem złożenia podpisu zgodnie z reprezentacją 
 
Pytanie 14  
 
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: Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa. 

 
Pytanie 15  
 
Czy obiekt w grupie taryfowej B21 posiada układ pomiarowy dostosowany do zmiany Sprzedawcy? 

Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego 

lub opóźnić rozpoczęcie dostaw. 

 

Odpowiedź: Układ pomiarowy w obiekcie grupy taryfowej B21 nie był kwestionowany przy  

którejkolwiek zmianie Sprzedawcy. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Pytanie 16  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy na drodze korespondencyjnej? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy na drodze korespondencyjnej. 

 

Pytanie 17  
 
Ponadto informujemy, "że w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługujemy 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 Ministra Finansów potwierdzonym w opublikowanych 

wyjaśnieniach (https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-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 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." Czy Zamawiający akceptuje powyższe wyjaśnienie, które 

odnosi się do zapisów zawartych w paragrafie 7 ust 6 Wzór Umowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe wyjaśnienia. 
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