
 

 

 
 

Łódź, dnia 07.10.2022 r. 

nr sprawy: LDZ-WA.271.5.2022 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019 r. (DZ.U. z 2022 r., poz. 

1710 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego w Łodzi od uczestnika 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej  

i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu  

w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”  

PYTANIE 1 – Rozdział 9, pkt 1 SWZ ("ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, ..."); Rozdział 16, pkt 2 SWZ ("INFORMACJE 
O FORMALNOŚCIACH, JAKIE..."), Załącznik nr 6 do SWZ ("PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które 
zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie 
umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki,  
który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 6 do SWZ? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy Wykonawcy, który uwzględniał 

będzie Projektowane postanowienia umowy zamieszczone w Załączniku nr 6 do SWZ. 

Zamawiający w ust. 9 pkt. 1 SWZ wyraźnie wskazał, że cyt.: „Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy zgodnie  

ze wzorem umowy, występującym u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  

z uwzględnieniem w jej treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących 

załącznik nr 6 do SWZ, a które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”. 

 

PYTANIE 2 – Załącznik nr 1 do SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("PROJEKTOWANE 
POSTANOWIENIA UMOWY") 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi 
oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? 
Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia 
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej 
właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie w Załączniku nr 6 do SWZ 
zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie 
z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich 
uiszczenia". 



 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 

Wykonawca informuje, że podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i 

grupa taryfowa – są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD. 
Zamawiający uwzględnia prośbę Wykonawcy o wprowadzenie zmiany w Załączniku nr 6 do SWZ, w związku z tym  

ust. 6 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

c) zmiany umowy w stosunku do treści oferty z uwagi na zmianę warunków 
technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynku, instalacji, urządzeń  
w poszczególnych obiektach/punktach poboru energii elektrycznej, zmiany mocy umownej lub 
mocy przyłączeniowej lub grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD.  
W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną 
w ramach wybranej przez Zamawiającego grupy taryfowej. W przypadku, gdy zmiana parametrów 
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie  
z taryfą OSD, Zamawiający będzie zobowiązany do ich uiszczenia. 

 

PYTANIE 3 – pkt 12 Załącznika nr 6 do SWZ ("PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania 
faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji  
o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT  
w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, 
zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy 
dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne 
poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na wskazany 

adres poczty elektronicznej, co zawarł w Załączniku nr 6, strona 6, zdanie 3 po ust. 24. 

 

PYTANIE 4 – pkt 19 Załącznika nr 6 do SWZ ("PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych 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 NA PYTANIE 4 

Zamawiający modyfikuje w całości zapisy ust. 19 Załącznika nr 6 do SWZ, wprowadzając ust. 19 w brzmieniu:  

19. 1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (odstąpienia od umowy), po uprzednim 

pisemnym wezwaniu do zaprzestania i usunięcia skutków naruszeń w terminie nie krótszym, niż 7 dni od daty 

jego doręczenia Wykonawcy . 



 

2. Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości 

poniesionej szkody (straty). 

 

 

PYTANIE 5 – pkt 19, ppkt 4)-5) Załącznika nr 6 do SWZ ("PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi 
Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia jej z należności Wykonawcy). 

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich 
prawidłowego 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. 

Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie pkt 19, ppkt 5) oraz wydłużenie 
terminu płatności noty do 21 dni. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 

W związku z usunięciem w całości pierwotnego zapisu ust. 19 w Załączniku nr 6 do SWZ pytanie pozostaje 

bezprzedmiotowe. 

 

 

Zamawiający zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 6 uwzględniając odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 
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