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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1
W sytuacji, gdy, sprzedaż energii elektrycznej dla przykładowego PPE rozpoczyna się z dniem 01-01-2014r a
okres obrachunkowy kończy się 28-02-2014r, pierwszym dniem naliczenia kary umownej będzie dzień 01-042014r?Czy 01-05-2014r.?
A na podstawie Pani odpowiedzi nie jesteśmy wstanie uzyskać informacji czy po 30 dniach od zakończenia
okresu rozliczeniowego, mamy jeszcze dodatkowo 30 dni zanim kary zostaną naliczone czy to są te same 30 dni.
Odpowiedź 1
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu
rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury
Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną.”
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że w sytuacji, gdy okres obrachunkowy dla przykładowego PPE kończy
się 28.02.2014 r. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę z terminem płatności określonym na 30 dni od
daty prawidłowego wystawienia faktury VAT. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na
co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin
płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. W sytuacji, gdy
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany
powyżej, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty
niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia.
W związku z powyższym odnosząc się do pytania pierwszym dniem naliczenia kary umownej będzie dzień
01.04.2014 r.

Pytanie 2
Proszę o definicję dnia zakończenia okres rozliczeniowego wskazanego przez OSD, ponieważ Wykonawca nie
jest wstanie określić jaki to dzień, a OSD nie przekazuje Wykonawcy informacji na temat okresów
rozliczeniowych ani dnia ich dokonania, zatem jeżeli Wykonawca nie otrzymuje informacji od OSD jak i danych
pomiarowych to wedle Wykonawcy okres obrachunkowy trwa nadal bo OSD nie informuje o jego zakończeniu
jak i nie przekazuje informacji o stanie liczydła na dany dzień. Ponad to wiadomo że OSD nie jest wstanie
dokonywać odczytów wszystkich liczników naraz ostatniego dnia miesiąca, a robi to w różne dni nie informując
o tym sprzedawcy. Zatem proszę o informację jaką datę i w jaki sposób ma ustalać Sprzedawca jako dzień
zakończenia okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź 2
Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że okres rozliczeniowy to ustalony w umowie sprzedaży energii
elektrycznej przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi układu pomiarowo –
rozliczeniowego.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje również, że zdaje sobie sprawę, iż odczyty dla poszczególnych PPE
mających ten sam okres rozliczeniowy mogą być udostępnione przez OSD w różnym czasie. Jednakże podkreśla
się, że Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego,

tak więc odnosząc się do odpowiedz na pytanie 1 Wykonawca wystawiając fakturę, np. 30.03.2014 r. uniknie
naliczenia kary umownej, mieszcząc się tym samym w terminie ( 30 dni) przewidzianym na wystawieniu faktury
Wykonawca winien pamiętać o 30 - to dniowym terminie płatności faktury, która powinna być dostarczona do
Zamawiającego co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie otrzyma danych pomiarowo - rozliczeniowych od OSD w 30 - to dniowym
terminie ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszelkie zobowiązania Operatora Systemu Dystrybucyjnego wobec
Wykonawcy, w tym szczegóły terminów oraz sposób przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla
poszczególnych punktów poboru jak i informacje dotyczące okresów rozliczeniowych dla konkretnych taryf
znajdują się w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Pełnomocnik Zamawiającego pragnie podkreślić, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiaroworozliczeniowych nowemu Sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nie
przestrzegania Instrukcji przez OSD. Ponadto Wykonawca w razie braku danych pomiarowo- rozliczeniowych i
niemożliwości ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.
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