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Warszawa,06.04.2021 r.  
Pełnomocnik Zamawiającego: 
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180A 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gmina Krośnice 
ul. Sportowa 4 
56-320 Krośnice                                              
 
                                            ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 
Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Krośnice   prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 
POTRZEBY GMINY KROŚNICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’ przesyła niniejszym pismem 
treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 06.04.2021 r. wpłynęły do Pełnomocnika 
Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących 
ogłoszenia, 2021/BZP 00022962/01 z dnia 25.03.2021 R.  
 
Pytanie 1  
Projekt umowy §2 ust.2.  
Informujemy, że zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Umów Dystrybucyjnych 
podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest 
OSD, Wykonawca nie może więc ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze strony OSD. 
W związku z tym, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 
Odpowiedź 1 

   Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zapis § 2 ust. 2 wzoru Umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 2 
Projekt umowy § 6 ust.9.  
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, 
w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone 
po terminie płatności, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja 
od Zamawiającego o dacie ich wpływu.  
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści „Strony ustalają 
następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę 
rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie 
otrzymania przez Zamawiającego faktury po terminie płatności, termin do zapłaty wskazany 
w fakturze VAT zostanie przedłużony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu 
faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym.” 
Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zapis § 6 ust. 9 wzoru Umowy pozostaje bez zmian. 
Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności 
ciąży na Zamawiającym 
 
Pytanie 3 
Projekt umowy §6 ust.9.  
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 przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy 
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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 3 
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zapis § 6 ust. 9 wzoru Umowy pozostaje bez zmian. 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. 
 
Pytanie 4 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 
oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania 
umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 
dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.    
Odpowiedź 4 
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji 
elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w 
dniu podpisania umowy. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa  
i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?  
Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść 
pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 4.1 do SWZ.  
 
Pytanie 6 
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 
wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) 
zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". 
Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane 
przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych 
faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub elektronicznie za pomocą 
podpisów kwalifikowanych? 
Odpowiedź 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów drogą 
korespondencyjną.   
 
 

/-/ Justyna Szepietowska  
      Pełnomocnik Zamawiającego  

 


