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Nr sprawy IR. 271.11.2020 

 

WYKONAWCY 

 

WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 1 

 

dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pt.: „Zakup energii el elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni 

publicznej w Gminie Dąbrowa”. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) Wykonawca 

zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(pytania przedstawione w brzmieniu, w jakim otrzymał je Zamawiający).  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje wyjaśnienia odnoszące się 

do pytań zadanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 1 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Umowa § 7 ust. 6 

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez 

Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku 

spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 

profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty 

należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację 

przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż: „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego 

z obowiązku terminowej zapłaty należności.” 

Odpowiedź 1. 

SIWZ cz. III, par. 7, ust. 6 pozostanie bez zmiany. 

Pytanie 2 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Umowa § 7 ust. 8 

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 2. 

SIWZ cz. III, par. 7, ust. 8 pozostanie bez zmiany. 

Pytanie 3 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Umowa § 6 ust. 3 

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 dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez 

OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy 

czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów 

dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane 



przez OSD. 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? 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający nie dopuszcza do sytuacji, aby Wykonawca wystawiał faktury na podstawie 

własnych szacunków. Zamawiający nie dopuszcza również do sytuacji, kiedy Wykonawca 

fakturuje w oparciu o szacunkowe dane o zużyciu przedstawione przez  OSD dla potrzeb rozliczeń 

innych niż rozliczenia związane z fakturowaniem. 

Pytanie 4 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Umowa § 6 ust. 5 

Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów 

wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w 

świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca 

nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z 

prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić 

do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców. 

Odpowiedź 4. 

SIWZ cz. III, par. 6, ust. 5 pozostanie bez zmiany.  

Zgodnie z przywołanymi przez Wykonawcę  dokumentami, Zamawiający informuje, że  ustawa z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 471, 1086 i 1565) 

nie zawiera postanowień o możliwości przekazywania przez OSD sprzedawcy szacowanych 

danych stanowiących podstawę wystawienia dokumentów rozliczeniowych. 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503) 

wskazuje, że: 

§ 23. 1. Rozliczenia z odbiorcami i między przedsiębiorstwami energetycznymi za dostarczoną 

energię elektryczną lub świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji tej energii prowadzi się na 

podstawie danych rozliczeniowych dotyczących okresu rozliczeniowego ustalonego w taryfie.  

 2. Podstawą do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, są wskazania układów pomiarowo-

rozliczeniowych, rejestrowane wielkości niemierzalne oraz algorytmy ich przetwarzania na dane 

rozliczeniowe.  

Potwierdzeniem powyższego jest zapis § 36. 1. Rozliczenia za dostarczaną energię elektryczną są 

dokonywane na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla miejsc 

dostarczania tej energii, określonych w umowie sprzedaży albo umowie o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej.  

Natomiast w § 32.  4. Zapisano, że:  Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie 

tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji 

energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w 

tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty 

urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku 

kalendarzowego.  

Jednak w Taryfie  dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2020 możliwości tej 

nie uwzględniono, zapisując: 

3.3.8. Operator albo przedsiębiorstwo energetyczne wystawiając odbiorcy fakturę, w rozliczeniu 

dołączonym do faktury, przedstawia między innymi informacje o: 



a) wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której 

wyliczona została kwota należności; 

b) sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego, czy był to odczyt fizyczny lub 

zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela Operatora, albo odczyt dokonany i 

zgłoszony przez odbiorcę; 

c) sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres 

rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego 

nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo - rozliczeniowego lub gdy w trakcie 

trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat albo o miejscu, w którym 

są dostępne te informacje. 

Zarówno w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną jak i Taryfie  

dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2020 zapisano, że z przyczyn 

technicznych istnieje możliwość szacowania danych pomiarowych, ale tylko w przypadku, gdy 

układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością odbiorcy. W tym przypadku wszystkie układy 

pomiarowo-rozliczeniowe są własnością OSD, zatem nie jest dopuszczana czynność szacowania 

żadnego z parametrów stanowiących podstawę faktury. 

Standardy Wymiany Informacji CSWI w Rozdziale 070. Publikacja danych pomiarowo-

rozliczeniowych określają wprost że w opisanej poniżej procedurze nie ma wyjątków.  

Cel procesu:  

Proces ma na celu realizację zadania OSD, polegającego na terminowym opublikowaniu danych 

pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych Sprzedawcom do rozliczenia odbiorców posiadających 

umowy kompleksowe (GUD-k) lub rozdzielone umowy sprzedaży (GUD) oraz na potrzeby 

rozliczenia OSD ze Sprzedawcami i sąsiednimi OSDp na styku sieci dystrybucyjnych. 

Opis procesu: 

1. OSD zgodnie ze swoimi okresami odczytowymi publikuje dane pomiarowe dla odpowiednich 

PPE na potrzeby rozliczeń Sprzedawców z odbiorcami  

2. OSD zgodnie ze swoimi okresami rozliczeniowymi publikuje dane rozliczeniowe dla 

odpowiednich PPE na potrzeby rozliczeń Sprzedawców z odbiorcami  

3. OSD zgodnie ze swoimi okresami rozliczeniowymi publikuje dane rozliczeniowe odpowiednich 

PPE na potrzeby rozliczenia usługi dystrybucyjnej ze Sprzedawcą  

4. OSD zgodnie ze swoimi okresami odczytowymi publikuje dane pomiarowe PPE na styku sieci 

dystrybucyjnych na potrzeby rozliczenia z sąsiednimi OSDp  

5. OSD, na wniosek Sprzedawcy/Podmiotu odpowiedzialnego za dane pomiarowe lub sąsiedniego 

OSDp, dokonuje dodatkowego odczytu i publikuje dane pomiarowe po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku Cykliczność uzależniona jest od przyjętych okresów odczytowych i rozliczeniowych OSD 

i dane zgodnie z tymi okresami są publikowane dla zainteresowanych podmiotów. OSD publikuje 
dane pomiarowe na każde zdarzenie wymagające przekazania takich danych zgodnie z zapisami 

IRiESD, GUD oraz GUD-k. Dane rozliczeniowe są natomiast publikowane zgodnie z okresem 

rozliczeniowym wynikającym z umów zawartych ze Sprzedawcą, natomiast prognozy są 

przekazywane zgodnie z zapisami IRiESD, GUD i GUD-k. Dodatkowo, Sprzedawca oraz sąsiedni 

OSDp ma prawo zwrócić się o dane na potrzeby rozliczenia w dowolnym terminie (w ramach 

wniosku o dokonanie odczytu dodatkowego lub zapytania o dane). 

Warunki rozpoczęcia procesu: 

1. Dane są dostępne  



2. Sprzedawca ma aktywną umowę w PPE w dniu, którego dotyczą publikowane dane  

3. Sąsiedni OSDp ma prawo do danych PPE w dniu, którego dotyczą publikowane dane  

4. Sprzedawca lub sąsiedni OSDp składa wniosek o dokonanie dodatkowego odczytu lub 

zapytanie o publikację danych 

Zakończenie  

1. Dane zostały opublikowane dla Sprzedawcy i sąsiednich OSDp  

2. Dane nie zostały opublikowane / odmowa publikacji danych  

Warunki zakończenia procesu  

1. Sprzedawca i sąsiedni OSDp ma dostęp do niezbędnych danych  

2. Sprzedawca i sąsiedni OSDp został poinformowany o przyczynie odmowy publikacji danych  

Wyjątki  

Brak 

Pytanie 5 – Załącznik nr 3 do umowy (pełnomocnictwo) 

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 5. 

Załącznik nr 2 do SIWZ cz. III nadaje  Wykonawcy uprawnienia, które są wystarczające w procesie 

zmiany sprzedawcy i realizacji umowy. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 

 


