
L.dz. TP/…………../2019
  Wodzisław Śl., 31.01.2019r

Do: Oferenci biorący udział 

w postępowaniu przetargowym na:

„Zakup energii elektrycznej”

 nr sprawy 3/ZP/2019

Dotyczy:   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup   energii 
elektrycznej”   -nr sprawy 3/ZP/2019     

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 
na wskazany adres e-mail?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

3.  Czy  w  przypadku  braku  otrzymania  wskazań  liczników  od  Operatora  Systemu
Dystrybucyjnego  w  terminie  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystawienia  faktur
szacunkowych  (korygowanych  po  otrzymaniu  faktur  rzeczywistych),  w  celu  zapewnienia
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup
energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną
 na rzecz Sprzedawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim
bilingu  parametryzuje  długość  trwania  okresu  rozliczeniowego.  W  związku  z  powyższym
prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego 
w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Odp. PPE posiadają dwumiesięczne okresy rozliczeniowe.



5. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odp.  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą  w Krakowie  ul. Łagiewnicka 60 ; 30-417 Kraków

6. Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu OSD 

Odp.  Tauron Dystrybucja S.A. Gliwice.

7. 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 komplikację
przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych
określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę
na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5
pkt. 4 pkt. A)ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 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”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8.  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  ceny  jednostkowej  w  razie  niezależnych  od
Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub
aktów  wykonawczych  do  tej  ustawy  wprowadzających  dodatkowe  obowiązki  zawiązane  z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej zgodnie z §5 ust.9 Istotnych
postanowień umowy.

9. Ile punktów poboru energii wchodzi w skład postępowania przetargowego?

Odp. W skład postępowania wchodzi 7 punktów poboru energii.

10. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie 
wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób 
umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem 
ww. środków?

Odp.  Tak.

                                                                                                        Z poważaniem


