BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 26.06.2020 r.

BDG–WZP.261.6.2020

Do Uczestników postępowania

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawy”, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej
23/25 w Warszawie, poniżej przedstawiam treść złożonych pytań Wykonawcy wraz z
odpowiedziami:

Pytanie 1. Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej
oferty zgodnie z art. 24, w połączeniu z art. 26 oraz zawarcia umowy w terminach określonych w
art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.08.2020r. nie
jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę?
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia dostaw na 01.09.2020r., wraz z
przesunięciem granicznego terminu na 31.08.2022r. (tak aby został zachowany 2 letni termin
umowy)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

Pytanie 2. Dotyczy informacji na temat umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający samodzielnie przedłuży okres
trwania umowy o świadczenie usług dystrybucji na cały okres obowiązywania umowy sprzedaży
energii elektrycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zawrze umowę o dystrybucję z właściwym miejscewo OSD dla obu
budynków samodzielnie w okresie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Pytanie 3. 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
świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza podanie właściwych informacji w SIWZ w przedmiotowym
zakresie.
Pytanie 4. 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 wg 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 ?
PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………
NAZWA FIRMY ………………………..
ADRES ………………………………….
NIP ……………………………………...
REGON …………………………………
KRS ……………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:
....................................................................................................
wpisaną
do
Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
……………………………………………………… pod numerem KRS ……………………….
NIP ……………………………………. o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości
………………………….. PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą
sprzedawcy energii elektrycznej:
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1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z
……………………………. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych.
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży
energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym), w tym przez złożenie Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru
skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu
mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy
mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na
warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak
również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy
taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane
oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę
warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do
terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności
za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz
inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,
przyjmują do
wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu
przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że
pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom
……………………….. oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są
zobowiązane względem …………………………………… do wykonywania takich
czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w
zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą
rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę.
6. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których
mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym
sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą
…………………...
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem
faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz
wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
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Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas
obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ……………………………
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Podpis(y) Mocodawcy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

w

przedmiotowym

zakresie.

Zamawiający

udzieli

pełnomocnictwa

w

wymaganym prawnie zakresie niezbędnym do prawidłowego zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz czynności niezbędnych
do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie
umowy drogą korespondencyjną.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż forma przekazania umowy do podpisania przez Wykonawcę oraz
jej zwrotu drogą korespondencyjną (poczta/kurier) w uzasadnionych przypadkach jest
akceptowalna przez Zamawiającego.
Pytanie 6. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po
podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
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- numer ewidencyjny
- numer PPE
oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie niezbędne dane dla Wykonawcy w celu przeprowadzenia
zmiany sprzedawcy zostaną do niego przekazane po podpisaniu umowy. Forma przekazania
danych w programie Excel jest dopuszczalna przez Zamawiającego.
Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jaki sposób będzie oceniane przez
Zamawiającego Kryterium „Ekologia“ pkt 12.3 SIWZ oraz Zał. Nr 6 do SIWZ § 2 ust. 7.
-

Podwykonawczy – poprzez wymóg przedstawienia udziału energii wytworzonej z OZE na
podstawie informacji dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii
elektrycznej sprzedawanej przez Spółkę Obrotu w 2019 roku zgodnie z § 37
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r.;

-

Wykonawczy – poprzez oświadczenie, że udział energii wytworzonej z OZE, która bedzie
zakontraktowana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i dostarczana do PPE
ujętych w przetargu?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że kryterium EKOLOGIA będzie oceniane zgodnie z pkt. 12.3 SIWZ
poprzez oświadczenie Wykonawcy, zawarte w Formularzu Oferty o udziale energii
wytworzonej z OZE i przeznaczonej do sprzedaży dla Zamawiającego. Dane w
przedmiotowym oświadczeniu powinny być aktualne na dzień składania ofert.
Pytanie 8. Dotyczy pkt 16 SIWZ oraz Zał. Nr 6 do SIWZ § 11.
Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie zapisów o wniesieniu przez Wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedź:

-5-

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 9. Dotyczy Zał. Nr 1 do SIWZ pkt 3 oraz Zał. Nr 6 do SIWZ § 10 ust. 8 - całodobowe
przyjmowanie reklamacji i zgłoszeń.
Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w

sprawie

szczegółowych

warunków

funkcjonowania

systemu

elektroenergetycznego,

odpowiedzialność za przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania
energii elektrycznej z sieci ponosi Operator System Dystrybucyjnego będący właścicielem sieci
dystrybucyjnej. Do obowiązków wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach
urzędowania wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o
zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia, reklamację od
Zamawiającego w godzinach swojego urzędowania"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jakich godzinach pracuje
Zamawiający, czy również całodobowo?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pracuje w godzinach 8.00-16.00. W budynkach, które obejmuje
przedmiot zamówienia, całodobowo (7 dni w tygodniu) dyżuruje służba ochrony, która, m.in.
monitoruje infrastrukturę techniczną budynku oraz umożliwia kontakt z Zamawiającym i
dostęp do obiektów.
Pytanie 11. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 4 ust. 4
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii elektrycznej będą na fakturach
wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Sporządzanie dodatkowych zestawień. O których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się
z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno
wycenione. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 12. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z Zał. Nr 6 do SIWZ § 6 ust. 1 pkt 1
W ramach wyjaśnień, informujemy, iż pkt odnosi się do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i nie
możemy zobowiązywać się do spełnienia warunku w jego imieniu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 13. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 7 ust. 3
Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania przez
Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30
dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W
związku z powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do
treści: ,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę
standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców''
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 14. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 1
Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez
Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość
energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w
którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe
(Wykonawca otrzymuje informacji

o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu

rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:
„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z
ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o
wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy”
Odpowiedź:
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 15. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 1
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na
sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii
przed wykorzystaniem ww. środków ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków w
ramach niniejszej umowy oraz zapłaci należność wynikającą z faktycznie zrealizowanej
dostawy.
Pytanie 16. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 9 ust. 3
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie
stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z
prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną
niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących
zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone
o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie,
bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotowa zmiana została uregulowana w §15 IPU.
Pytanie 17. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 10 ust. 9 oraz § 10 ust. 13.
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:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
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Pytanie 18. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 10 ust. 10.
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 komplikacje przy
ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie
terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej
daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje
skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a)
ustawy z dnia 11 marca 2004r. 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 21 dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 19. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 10 ust. 11.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur
papierowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ nie zabrania wystawiania faktur „papierowych”.
Pytanie 20. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 10 ust. 12.
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
zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
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Pytanie 21. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 16.
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości
stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych
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:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 22. Dotyczy Zał. Nr 6 do SIWZ § 16 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo
wystawi

Sprzedawcy

notę

obciążeniową.

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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Sekretarz Komisji Przetargowej
/-/
Marek Tenerowicz
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