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znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. 

IMIM/DOP/ 476 /13 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA 

znak sprawy: PN-06-2013 

Dotyczy: dostawę    energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN 

 

Pytanie 1 

Zapisy §6 ust. 4 oraz całego §9 odnoszą się do dystrybucji energii elektrycznej, która nie jest 

przedmiotem postępowania. W związku z tym wnioskujemy o wykreślenie w/w zapisów. 

Kupujący wykreśla zapisy w załączniku nr 5 §6 ust. 4 oraz całego §9 w załączniku nr 5 

odnoszące się do dystrybucji energii elektrycznej. 

Pytanie 2 

W §8 ust. 2 wnosimy o następującą modyfikację: „Ceny określone w ust. 1 ulegają zmianie 

wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub ustawowej zmianie 

opodatkowania energii eklektycznej podatkiem akcyzowym”. 

Kupujący wykreśla zapisy zawarte w § 8 i wprowadza nowe zapisy tegoŜ tematu w 

załączniku nr 5 tj.: 

§8 

Ceny, ustalanie należności, płatności i zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii 

elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej zgodnie z formularzem cenowym tj. 

………………….zł/MWh
1
. 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegają zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii eklektycznej podatkiem 

akcyzowym 

3. Dla potrzeb niniejszej umowy ustala się wartość wynagrodzenie umowne …………… zł
2
 

wynikającą z iloczynu ceny jednostkowej zawartej w ust. 1 niniejszego paragrafu i 

szacowanego zużycia energii elektrycznej określonego w §4 ust. 2. 

4. Rozliczenia między Kupującym a Sprzedawcą za sprzedaną w ramach Umowy energię 

odbywać się będą na podstawie:  

a) ilości energii wynikającej z danych pomiarowych, określonych przez OSD w oparciu o 

odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wymienionych w Załączniku nr 

1 udostępnionych Sprzedawcy przez OSD,  

b) cen zawartych w ust. 1. 

                                                             
1
    Cena jednostkowa energii z formularza ofertowego 

2
   Wartość z formularza oferty 
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5. Cena wg, której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna 

przez cały czas obowiązywania umowy. Ceny określone w ust. 1 ulegają zmianie  

wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym” 

6. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego rozliczenie następuje po uzgodnieniu między stronami, na podstawie 

średniej ilości energii z ostatniego okresu rozliczeniowego dla miejsc dostarczania energii 

elektrycznej. 

7. W przypadku braku udostępnienia Sprzedawcy przez OSD danych pomiarowych, 

Sprzedawca ma prawo przyjąć do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane ilości 

energii, co podlegać będzie skorygowaniu, po uzyskaniu przez Sprzedawcę rzeczywistych 

danych pomiarowych za dany okres dla miejsc dostarczania energii elektryczne.  

8. Strony zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń:  

a) Całkowita należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla każdego miejsca dostarczania, jako iloczyn ilości 

pobranej w miejscu dostarczania energii elektrycznej i właściwej ceny jednostkowej 

energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki.  

b) Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów 

sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.  

c) Należności za energię elektryczną regulowane będą w formie przelewu bankowego 

na podstawie faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę na rachunek bankowy 

Sprzedawcę zamieszczony na fakturze. 

d) Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego po 

otrzymaniu przez Sprzedawcę odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych 

dotyczących Kupującego od OSD.  

e) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty 

wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Kupującemu 

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia 

rachunku Kupującego.  

f) W przypadku, gdy data zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za datę 

zapłaty uważa się pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od pracy.  

g) W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Sprzedawcy przysługuje 

prawo do obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w 

zapłacie.  

h) Płatnikiem wskazywanym każdorazowo w treści wystawianych faktur będzie: 

Kupujący. 

 

Pytanie 3 

Dot. §8 ust. 4. Niniejszym informujemy, Ŝe okres rozliczeniowy uzaleŜniony jest od terminu 

odczytu układów pomiarowo – rozliczeniowych, których dokonuje Operator Systemu 

Dystrybucyjnego. Sprzedawca energii elektrycznej nie moŜe zagwarantować okresu 

rozliczeniowego innego niŜ okres rozliczeniowy OSD. Wnosimy, zatem o zmianę powyŜszego 
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zapisu na następujący: „Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany 

będzie do okresu rozliczeniowego OSD”. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 2. 

Pytanie 4 

W §8 ust. 5 wnioskujemy o zastrzeŜenie, Ŝe przedmiotowe zobowiązanie zostanie wykonane po 

pierwotnym otrzymaniu danych pomiarowych od lokalnego OSD. Dodatkowo pragniemy 

zauwaŜyć, Ŝe zapis: „do 10 kaŜdego miesiąca” jest uzaleŜniony od przekazywanych odczytów 

od OSD, na którą to czynność Wykonawca nie ma Ŝadnego wpływu. Na marginesie 

wskazujemy, Ŝe brak zgody na zmianę zapisów dotyczących terminu wystawiania faktur 

spowoduje nie przystąpienie do niniejszego przetargu sprzedawców energii z poza terenu 

lokalnego OSD, a tym samym złoŜona oferta nie będzie konkurencyjna i negatywnie wpłynie 

na budŜet Zamawiającego. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 2. 

Pytanie 5 

W §8 ust. 9 pkt a wnosimy o dokonanie zmiany dotyczącej terminu płatności. Proponujemy 

następującą modyfikację: „30 dni od daty wystawienia faktury VAT”. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 2. 

Pytanie 6 

W §16 ust. 1 wnosimy o dopasanie „oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy”. 

Kupujący wykreśla zapisy zawarte w § 16 ust. 1 i wprowadza nowy zapis tegoŜ tematu w 

załączniku nr 5 tj.: 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………… począwszy od godz. 00:00, lecz nie wcześniej 

niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii 

elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany Sprzedawcy 

Pytanie 7 

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma być wykonane zobowiązanie Wykonawcy, o którym 

mowa w §4 ust. 5 pkt d? Czy Wykonawcy zostanie udostępniony serwer Zamawiającego do 

przekazywania przedmiotowych danych? PowyŜszy zapis jest zupełnie niezrozumiały i 

nieczytelny, dlatego teŜ prosimy o jego precyzyjną interpretację.  

Kupujący oczekuje od Sprzedawcy realizacji tego tematu poprzez platformę internetową 

Sprzedawcy tj. elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK). 
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Pytanie 8 

Prosimy o wskazanie wykładni celowościowej zastrzeŜenia objętego postanowieniami §16 ust. 

2, przy jednoczesnym wskazaniu, w jaki sposób mają one wpływ na termin obowiązywania 

umowy. 

Kupujący wykreśla zapisy zawarte w § 16 ust. 2 i wprowadza nowy zapis tegoŜ tematu w 

załączniku nr 5 tj.: 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do …………………. z zastrzeżeniem ust. 4. 

Ponadto kupujący wprowadza nowy zapis do § 16 o treści następującej. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do przedłużenia niniejszej Umowy do czasu 

podpisania nowej Umowy z nowym Sprzedawcą. 

 

Pytanie 9 

W załączniku nr 2 do umowy (Pełnomocnictwo) wnosimy o dopisanie: „Niniejsze 

Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych”. Brak 

tego zapisu uniemoŜliwi dokonanie wszystkich wymienionych w Pełnomocnictwie czynności w 

imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. 

Zamawiający dopisze proponowany zapis. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie niezbędne dane do przeprowadzenia 

procesu zmiany sprzedawcy (nr ewidencyjny, nr licznika, nr PPE, itp.)? 

Kupujący przekaŜe po rozstrzygnięciu przetargu wybranemu Sprzedawcy niezbędne dane do 

przeprowadzenia procesy zmiany Sprzedawcy. 

Pytanie 11 

Czy posiadają Państwo obecnie umowę kompleksową czy rozdzieloną umowę na sprzedaŜ i 

dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po 

raz pierwszy? 

Kupujący posiada rozdzielone odrębne umowy sprzedaŜy energii elektrycznej oraz 

świadczenia usług dystrybucji. 

Pytanie 12 

Czy obecnie obowiązująca umowa zawarta jest na czas nieokreślony czy na czas określony? 

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy? 

Obecna umowa sprzedaŜy energii elektrycznej jest zawarta na czas określony. 
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Pytanie 13 

§1 ust. 15 – prosimy zmienić dziennik ustaw – prawa energetycznego na Dz. U. z 2012 r. 

poz.1059. 

Kupujący wykreśla zapisy zawarte w § 1 ust. 15 i wprowadza nowy zapis tegoŜ tematu w 

załączniku nr 5 tj.: 

15. Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami). 

Pytanie 14 

§4 ust. 5 lit. d) – prosimy dodać „pod warunkiem otrzymania danych od właściwego OSD”. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 2. 

Pytanie 15 

§8 ust. 2 – wnosimy o moŜliwość zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany wysokości 

podatku akcyzowego. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 2. 

Pytanie 16 

§9 ust. 1 lit. d) – prosimy dopisać „i nieplanowych” oraz dodać kolejny pkt. – „oraz awarii w 

sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej”. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 1. 

Pytanie 17 

§9 ust. 2 – prosimy wykreślić – są to obowiązki i prawa wynikające z umowy z OSD nie ze 

sprzedawcą. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 1. 

Pytanie 18 

§9 ust. 4– prosimy wykreślić – bonifikaty od przerw udziela OSD nie Sprzedawca. 

Patrz odpowiedź do pytania nr 1. 

Pytanie 19 

§11 ust 1 i 2 – wg Wykonawcy kary są zbyt wysokie, prosimy o obniŜenie ich wysokości do 

maksymalnie 20%. 

Zamawiający    nie  zmienia    zapisów   SIWZ. 


