
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Spółka z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 
tel. 014 62-10-562  faks. 014 62-10-564 
www.dorzeczebialej.pl   biuro@dorzeczebialej.pl  

 

 

  

 
Tuchów 

 

 
Ciężkowice 

 

 
Ryglice 

 

 
Rzepiennik  
Strzyżewski 

 

 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000218925 - Kapitał zakładowy: 61 682 000,00 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825 

 
 

 

Tuchów, 25.08.2020r. 
L.Dz. DIR/654/ŁN/P/ZP15-20/08/2020/1064 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-15/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej do 
obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”. Znak postępowania 
ZP-15/20. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ 
 

Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane pytania 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę energii 
elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”.  
 
Pytanie 1. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy umowy dystrybucyjne dla punktów poboru ujętych 
w postępowaniu są zwarte na czas nieokreślony. W przypadku punktów poboru energii, dla których 
umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni 
Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego 
w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 
 
Odpowiedź: 
Umowy dystrybucyjne z OSD zawarte są na czas nieokreślony, stąd brak konieczności udzielania 
Wykonawcy odrębnego pełnomocnictwa umocowującego do zawierania bądź zmiany tego rodzaju 
umów.  
 
Pytanie 2. 
SIWZ 15 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY pkt.7b 
W związku z oczekiwaniem Zamawiającego wystawienia faktury zbiorczej i biorąc pod uwagę 
stosowanie przez operatorów okresy rozliczeniowe oraz terminy przekazywania danych 
pomiarowych, może okazać się, że nie będzie można dokonać rozliczeń dla wszystkich punktów 
poboru jedna fakturą. 
W związku z powyższym prosimy aby wprowadzić zapis „„Rozliczenia za energię elektryczną 
dokonywane będą w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 
otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy wprowadzając do specyfikacji zapis:  



7. Rozliczenia za sprzedaż̇ energii elektrycznej będą dokonywane na podstawie danych 
pomiarowo- rozliczeniowych otrzymywanych od OSD, zgodnie z okresami pomiarowo-
rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o faktury 
uwzględniające:  

a) ceny sprzedaży energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne, określone w tabeli będącej 
załącznikiem do oferty wykonawcy.  

b) rozliczenia za świadczone usługi dostawy energii elektrycznej przesyłane będą na fakturze 
zbiorczej, która to faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania 
danych pomiarowo – rozliczeniowych od OSD. 

Pytanie 3 
SIWZ 15 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY pkt. 17 
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 liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 
powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 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. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. 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 … dni od daty wystawienia”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż w przywoływanym pkt 17 określono termin wymagalności zapłaty 
należności udokumentowanej fakturą, który nie wpływa na datę powstania obowiązku podatkowego. 
Dlatego Zamawiający nie widzi podstawy do wprowadzania zamian do SIWZ. Niezależnie od 
powyższego Zamawiający oświadcza, iż akceptuje przesyłanie faktury zbiorczej za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na uzgodniony przy zawarciu umowy adres e-mail.  
 
Pytanie 4 
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? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje dodatkowych zabezpieczeń związanych z zapłatą ceny za dostawę energii 
elektrycznej. Kwestia ta należy do istotnych postanowień umowy, niewątpliwie rzutujących na cenę, 
z uwagi na powyższe powinna być uregulowana w postanowieniach SIWZ dotyczących istotnych 
postanowień umowy.  
 
Pytanie 5 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę Planowanej daty rozpoczęcia 
sprzedaży punktów oznaczonych jako nowe punkty, ponieważ wskazane daty są niemożliwe do 
spełnienia, wykraczają poza okres na jaki prowadzone jest postępowanie. Dotyczy punktów poboru 



ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycjach 137-146; 158-177; 183-184; 213-214; 219. 
 
Odpowiedź: 
Wprowadzono odpowiednią korektę załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 
iż po zawarciu umowy Wykonawca otrzyma pełną zaktualizowaną listę PPE, co do których 
zobowiązany będzie przeprowadzić procedurę zmiany dostawcy energii elektrycznej. Jednocześnie, 
jeżeli w trakcie wykonania umowy podłączone zostaną nowe PPE, Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia działań mających na celu objęcie postanowieniami umowy również i tych PPE, choćby nie 
były one wykazane w zał. nr 1 do SIWZ.  
 
Pytanie 6 
SIWZ 15 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY pkt. 29 i 13 
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się 
z prośbą (zgodnie z treścią pkt 13 w zw. z pkt 29 ) o wprowadzenie zapisu umożliwiającego 
automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. 
Prosimy o modyfikację przedmiotowego zapisu zdania o treści: „W przypadku zmiany przepisów 
skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy, zmianą Ustawy lub aktów wykonawczych do tej 
Ustawy, a także innych zmian albo wejścia w życie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
także wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej lub w przypadku zwiększenia udziału 
procentowego związanego z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 
energetycznej, ceny Energii zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do 
Umowy”. 
 
Odpowiedź: 
W związku z tym, że wymienione okoliczności rzutujące na zmianę ceny jednostkowej stanowią tylko 
ułamkowy składnik ceny jednostkowej, a ich zmiana np. wprowadzenie nowego obowiązku 
podatkowego lub nowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 
dotyczących efektywności energetycznej nie znajdzie prostego przełożenia na zapisy umowy. Z 
powyższych względów Zamawiający zdecydował pozostawić w niezmienionej formie i treści 
kwestionowany zapis.  
 
Pytanie 7 
SIWZ 14 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY pkt. 14.2.2 
Prosimy o informację, czy jeśli umowę będzie podpisywać ta sama osoba, która składała ofertę jako 
Pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo dołączone jest do oferty), konieczne jest ponowne 
przekazywanie pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli pełnomocnictwo złożone przy ofercie umocowuje do podpisania umowy i będzie ono w mocy 
na moment zawarcia umowy, Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedkładania przez Wykonawcę 
kolejnego pełnomocnictwa w dniu podpisania umowy.  
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