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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 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 Wykonawców wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

„Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 

potrzebował następujących: 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 
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- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego” 

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 2. 

Dotyczy rozdziału 16 SIWZ  

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

w trakcie realizacji zamówienia?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość w zakresie opisanym w art. 149 ustawy. 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy rozdziału 11 SIWZ oraz załącznika nr 2a do Formularza Oferty  

„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o sposobie przedstawienia ceny 

jednostkowej w kWh. Czy Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej  

z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy pkt 18.1 rozdziału 18 SIWZ  

„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 5. 

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ  

Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie, która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna za 

zawarcie nowych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, dla punktów poboru objętych 

przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający czy Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawrze umowę o dystrybucją z właściwym miejscowo OSD dla obu budynków  

samodzielnie. 

 

 

 



 
- 3 - 

Pytanie 6. 

Dotyczy pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 13 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ  

„Istotne postanowienia umowy”  

 

„Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy brutto? 

 

Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej 

umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia 

maksymalnego wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności  

za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy? 

 

Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej 

kontrolowanie wydatkowania środków w ramach danej umowy 

do odgórnie przyjętej, maksymalnej wartości netto/brutto.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków w 

ramach niniejszej umowy oraz zapłaci należność wynikającą z faktycznie zrealizowanej 

dostawy. 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Regulacje dotyczące przerw 

i ograniczeń w dostarczaniu/odbiorze energii elektrycznej odnoszą się do usług dystrybucji 

świadczonych przez lokalnego OSD na podstawie oddzielnych umów  

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

 

Wykonawca ponadto przypomina, iż zakres przerw w dostawie energii elektrycznej określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Taryfa OSD zatwierdzana przez Prezesa 

Urzędu Regulacji. Tym samym, ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu na kształt 

przyjętych rozwiązań.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 8. 

Dotyczy § 9 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej netto w sytuacji ustawowej zmiany stawki 

podatku akcyzowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zasady dotyczące zmiany umowy zostały ujęte w Załączniku nr 6 

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Istotne postanowienia umowy (IPU) - §15. 
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Pytanie 9. 

Dotyczy § 10 ust. 10 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„Należności wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 

przez Wykonawcę.” 

 

Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności  

w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający 

otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto 

systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 10. 

Dotyczy § 10 ust. 11 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„Zapłata dokonana będzie przelewem, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy.” 

 

Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż 

realizacją przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, 

że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie 

otrzymał za nią środków pieniężnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 11. 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu lub dodanie równoważnego 

zapisu dotyczącego naliczenia kary umownej na rzecz Wykonawcy  

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego.  

 

W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych narusza 

zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 12. 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 4 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku pokrywania przez 

Wykonawcę dodatkowych kar umownych. Zamawiającemu przysługują bonifikaty za 

niedotrzymanie standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym. 

 

Zamawiający winien mieć ponadto świadomość, że im wyższe ryzyko poniesienia kar 

umownych przez Wykonawców, tym wyższa cena jednostkowa zaoferowana w postępowaniu 

przetargowym.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy § 16 ust. 5 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” 

„Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż 

konieczne będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających  

z not obciążeniowych. Ponadto Wykonawca powinien otrzymać informację, z jakiego tytułu 

zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych. Dlatego też zwracamy się z prośbą  

o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 

 

„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 14. 

„SIWZ pkt. 11.2., 12.4.- Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, 

wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych 

z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za 

sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający 

dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, 

natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu 

sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 15. 

„SIWZ pkt. 18.1., Formularz oferty pkt. 1.7.- Czy Zamawiający dopuści zawarcie 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 16 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 2a) dot. umowy dystrybucyjnej - Czy Zamawiający samodzielnie 

przedłuży umowę o świadczenie usług dystrybucji na cały okres obowiązywania umowy sprzedaży 

w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, 

w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że tak, zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Pytanie 17. 

„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 według 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?” 

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 18. 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 2a) dot. umowy dystrybucyjnej - W przypadku punktów poboru 

energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na 
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udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, 

czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie 

oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach 

zgodnych z aktualnie obowiązującymi?” 

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 19. 

„Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty 

rejestrowe do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania 

umowy?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przekaże niezbędne dane oraz dokumenty rejestrowe niezwłocznie 

po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 20. 

„Istotne postanowienia umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie przedmiotowego 

paragrafu i zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru 

energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 

taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup 

taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na 

powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów 

poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały 

ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 21. 

„Istotne postanowienia umowy §10 ust. 8, Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 3. Dotyczy całodobowego 

przyjmowania reklamacji i zgłoszeń- Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. 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. Jednocześnie 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 lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego 

urzędowania." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 22. 

„Istotne postanowienia umowy §10 ust. 9- 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. 

 

Pytanie 23. 

„Istotne postanowienia umowy §9- 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 dodanie przedmiotowego zapisu o treści: "Ceny 

energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem 

nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny 
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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 24. 

„Istotne postanowienia umowy §4 ust. 4- Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące 

zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się 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. Przepisy 

prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec 

powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 25. 

„Istotne postanowienia umowy §4 ust. 4- Czy Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez 

Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny: 

- NIP Klienta 

- Nazwa Klienta 

- Nr płatnika 

- Adres klienta 

- Nazwa i adres korespondencyjny 

- Typ faktury  

- Nr faktury - data wystawienia faktury 

- Taryfa 

- Nr PPE 

- Adres PPE 

- Okres odczytu 

- Zużycie w poszczególnych strefach 

- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach 
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Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail, do 3 dni od daty 

wystawienia faktury.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 26.  

„Istotne postanowienia umowy §4 ust. 11, §16- Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych 

są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub 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: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 27. 

„Istotne postanowienia umowy §7 ust. 3- Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na 

wniosek Zamawiającego, po uznaniu jego zasadności przez Sprzedawcę. Z uwagi na fakt, że 

Wykonawca nie ma wpływu na termin złożenia wniosku przez Zamawiającego oraz ze względu na 

trzydziestodniowy termin przeznaczony na rozpatrzenie takiego wniosku przez Sprzedawcę, 

uwzględnienie bonifikaty na fakturze za ten sam okres, którego bonifikata dotyczy, lub też za okres 

bezpośrednio następujący po tym okresie, może nie być możliwe do realizacji. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do  treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego 

zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 28. 

„Istotne postanowienia umowy §10 ust. 11- 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 treści zapisu w sposób 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. 

 

Pytanie 29. 

„Istotne postanowienia umowy §12 ust. 2, §14 ust. 3 oraz ust. 4 - Informujemy, że zgodnie z art. 6b 

ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze 

wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności 

dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast 

takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy 

się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, 

poprzez usunięcie frazy „w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomieniu 

Zamawiającego o zamiarze wstrzymania dostaw energii elektrycznej” oraz „i wyznaczenia 

dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 30. 

„SIWZ rozdział 16- Wykonawca zwraca się z prośba o usunięcie zapisów o wniesieniu przez 

Wykonawcę  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy w całości.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 31. 

„Istotne postanowienia umowy §13 ust. 1 -  

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 informację 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 §8 ust. 1 Umowy,  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." 

 

2. 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że samodzielnie będzie 

kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej umowy oraz zapłaci należność 

wynikającą z faktycznie zrealizowanej dostawy. 

 

Pytanie 32. 

„Istotne postanowienia umowy §14 ust. 1.1)- Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania 

umowy lub przerwa w dostawie energii może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od 

Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD, z uwagi na wyłączenia 

OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają 

się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o 

doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie, 

przerwa wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 
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Pytanie 33. 

„Istotne postanowienia umowy §14 ust. 1.2) oraz 1.3)- Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 

przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

powinno dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych, przekładających się na brak możliwości 

prawidłowej realizacji umowy  przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne 

uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę 

Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 34. 

„Istotne postanowienia umowy §15 ust. 1.1)- Uprzejmie informujemy, że Wykonawca nie ma 

możliwości zmiany terminu płatności w trakcie realizacji umowy. Wykonawca przy szacowaniu 

ceny opiera się na bazie wyceny indywidualnej, opierając się m.in. o czynnik jakim jest termin 

płatności. Prosimy o wykreślenie zapisów.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 35. 

„Istotne postanowienia umowy §16, §14 ust. 1.7), §2 ust. 7- Z uwagi, że Zamawiający na jakiejś 

podstawie musi wykazać zaistnienie okoliczności naliczenia kar umownych wskazanych w §16 ust. 

1 pkt. dotyczący udziału energii wytworzonej z OZE,  Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy 

Zamawiający będzie oczekiwać od Wykonawcy wykazywania na fakturach bądź w przesyłanych 

raportach informacji na temat udziału energii z OZE, informując, że Wykonawca nie ma takiej 

możliwości i wskazując jednocześnie na art. 5 ust. 6 a) ustawy Prawo energetyczne, stanowiący, iż  

„Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych lub 

innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w 

poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie 

wytwarzania tej energii na środowisko (...)". Wymóg ten jest sprecyzowany także w § 37 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, na mocy którego Sprzedawca energii elektrycznej 

zobowiązany jest do przekazywania odbiorcom informacji o strukturze paliw i innych nośników 
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energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Sprzedawcę w 

poprzednim roku kalendarzowym (w tym udziale procentowym odnawialnych źródeł energii). 

Informacje te są przekazywane do dnia 31 marca każdego roku wraz z fakturą za energię 

elektryczną, w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych sprzedawcy. Wobec 

powyższego, wydaje się, iż Zamawiający będzie dostatecznie poinformowany o faktycznym udziale 

energii wytworzonej w OZE, natomiast wymóg comiesięcznego przesyłania oświadczeń wpłynie 

niekorzystnie na kalkulację ceny ofertowej.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie oczekuje wykazywania na fakturach bądź w przesyłanych 

raportach informacji na temat udziału energii z OZE. 

 

Pytanie 36. 

„Istotne postanowienia umowy §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. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  

/-/ 

Marek Tenerowicz 


