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Przedmiot zamówienia:  „Zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego zespołu Leczniczo- 

Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu“ 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy § 5 pkt. 2 wzoru umowy.    

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez 

Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilość 

energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię.  Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w 

którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie niemożliwa 

(Wykonawca otrzymuje informacji  o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). 

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą  o dodanie  zapisu o następującej treści: „W 

przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa jest w § 5 pkt. 2 rozwiązanie umowy następuje z ostatnim 

dniem okresu rozliczeniowego następującym  po okresie,  w którym oświadczenie o wypowiedzeniu 

dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za 

dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy § 5 pkt. 4 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:  
Zgodnie z treścią SIWZ.  

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy § 6 pkt. 7 wzoru umowy.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie następującego zapisu: Faktury rozliczeniowe 

wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od udostepnienia przez  OSD 

danych pomiarowych“.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 6 pkt. 8 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:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy § 7 pkt. 1 wzoru umowy.    

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne Wykonawca może 

wstrzymać  sprzedaż energii elektrycznej,  gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię 

elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności natomiast obowiązek pisemnego 

powiadomienia odbiorcy  o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego terminu na 

zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie 

nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z 

powyższym zwracamy się  z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą 

Prawo energetyczne.   

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy § 7 pkt. 6 wzoru umowy.  

Prosimy o wykreślenie zapisu o treści: „W przypadku przerwy w sprzedaży energii elektrycznej 

przekraczającej czas określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w prawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623) 

Zamawiający zleci sprzedaż energii elektrycznej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.“ ponieważ 

te regulacje dotyczą OSD i są zawarte w umowie świadczenia usług dystrybucyjnych. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy § 10 wzoru umowy.  

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych   są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron 

w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar 

umownych  lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację 

z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych  do wysokości poniesionej szkody (straty)”. 

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:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

  

Pytanie nr 8 

Dotyczy § 10   pkt 6 wzoru umowy.   

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca 

każdorazowo  wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają 

opodatkowaniu VAT, a w związku z tym,  w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla 

celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej 

działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o 

rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody 

związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych,  a 

odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu 



na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary 

umownej po jej automatycznym potrąceniu. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Wnosimy o odstąpienie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcie zapisów 

dotyczących zabezpieczenia   w całości  jak również o odstąpienie od udzielania dodatkowych gwarancji 

ze strony Wykonawcy. Przypominamy, że kwestie odpowiedzialności stron reguluje powszechnie 

obowiązujące prawo, jak również powszechnie stosowane standardy.  

Zapisy w SIWZ proponowane przez Zamawiającego z jednej strony wydłużają terminy regulowania 

zobowiązań i w sposób niespotykany wydłużają terminy egzekwowania ewentualnych zaległości  i 

wprowadzają szereg niejasności w ich ewentualnym egzekwowaniu jak np. nakładanie na Wykonawcę 

odpowiedzialności, którą prawo w sposób jednoznaczny przypisuje OSD  w szczególności dotyczy to § 7 

pkt. 6 wzoru umowy. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Zamawiający, 

 


