
Odpowiedź na zadane pytania: dokument 1. 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości 
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pt.: „Zakup energii elektrycznej dla IFR PAN w 
Krakowie", oznaczenie sprawy: IFR-271/1/2021 

Pytanie nr 1: 

SWZ, Rozdział IV, pkt. 1 - Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w 
systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu włączeń dokonywanych przez 
OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej 
odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług 
dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez 
OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów. 

Odpowiedź do pytania nr 1. 
 Zamawiający wykreślił w SWZ rozdział IV, pkt. 1 zapis dotyczący odpowiedzialności 
Wykonawcy za możliwość wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej w trakcie 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

 
Pytanie nr 2: 

SWZ, Rozdział VI - Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy, 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 01.04.2021r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na 
względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej na dzień 01.05.2021r, lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów 
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 
umowy do realizacji przez OSD. 

Odpowiedź do pytania nr 2: 
Zamawiający zmienił termin na dzień 01.05.2021r. lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów 
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 
umowy do realizacji przez OSD. 

 
Pytanie nr 3: 

 SWZ, Rozdział VII, pkt. 2 ppkt. 2) - Zamawiający wskazuje w warunkach udziału w 
postępowaniu, że Wykonawca powinien posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Jednak nie 
przewiduje złożenia ww. dokumentu. Czy w związku z powyższym Zamawiający uwzględnił 
wskazany warunek zgodnie z Ustawa Pzp i nie będzie wymagał jego złożenia? W przypadku 
konieczności spełnienia powyższego wymogu i przekazania koncesji, Wykonawca zwraca się z 
prośba o wprowadzenie stosownych zmian w SWZ. 

Odpowiedź do pytania nr 3. 



 Zamawiający nie wymaga złożenia stosownego dokumentu na etapie składania ofert. 
 Natomiast będzie wymagane oświadczenie zgodnie z zawartymi informacjami w załączniku nr 
4 Istotne postanowienia umowy. Paragraf 4, pkt 1 ppkt. 1, 2. 

Pytanie nr 4: 
SWZ, Rozdział VII, pkt. 2 ppkt. 3) - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej w przedmiotem zamówienia na zasadach ogólnych, czy posiadanie 
ubezpieczenia na realizację umowy, która będzie zawarta z Wykonawcą którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona w tym postępowaniu? 

Odpowiedź do pytania nr 4: 
 Zamawiający wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na zasadach ogólnych. 

Pytanie nr 5: 
 SWZ, Rozdział XVI, pkt. 1 - Zgodnie z art. 220 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa w 
dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty. W związku z 
powyższym wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji w SWZ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Odpowiedź do pytania nr 5: 
 Zamawiający dokonał stosownej zmiany w SWZ. 
Pytanie nr 6: 

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą o 
zmianę definicji Bilansowania handlowego na opis zgodny z art. 35 ustawy Prawo 
energetyczne na treść: „Bilansowanie handlowe - zgłaszanie OSP lub OSD, przez podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej 
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej 
ilości dostarczanej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach, 
dla każdego Okresu rozliczeniowego. „ 

Odpowiedź do pytania nr 6: 
 Zamawiający dokonał stosownej zmiany w załączniku nr 4 do SWZ 
Pytanie nr 7: 

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 4 ust. 1 pkt. 3) - Zwracamy się z 

prośbą o modyfikację zapisu do treści: „funkcję podmiotu odpowiedzialnego za 

Bilansowanie handlowe na potrzeby Umowy pełnić będzie ................... , z którym ma 

zawartą odpowiednią umowę". Jednocześnie wnosimy o dokonanie stawionej modyfikacji w 

Załączniku nr 5 - Formularz ofertowy pkt. 6. 
Odpowiedź do pytania nr 7: 

 Zamawiający nie rozumie pytania. W omawianym punkcie to Wykonawca ma zaznaczyć po 
przez wykreślenie niewłaściwej opcji. 

 „samodzielnie pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe 
(POB) w stosunku do energii elektrycznej sprzedawanej na podstawie Umowy i posiada 
w tym zakresie niezbędne umowy, w szczególności z OSP/ funkcję podmiotu 



odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe na potrzeby Umowy pełnić będzie […], 
z którym ma zawartą odpowiednią umowę*(*niepotrzebne skreślić), 

 
Pytanie nr 8: 

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 5 ust. 2 - Informujemy, iż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza 

się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie kwestionowanym), iż 

zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno 

zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona 

od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego 

może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 441 ust. 1 ustawy PZP stanowi, że „Zamawiający 

może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych po-

stanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki: 
1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji; 
2) określają okoliczności skorzystania z opcji. 
W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne 
uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz 
równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego 
(zgodnie z prawem opcji). Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów 
stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez 
jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu 
opcji. 

Odpowiedź do pytania nr 8: 
Zamawiający informuje, że nie zamierza skorzystać z prawa opcji określając minimalny lub 
maksymalne pobór. Łączna ilość energii elektrycznej dostarczana w okresie realizacji 
Umowy do wszystkich Punktów poboru prognozuje się szacunkowo na poziomie ok. 440 
MWh w rozbiciu na poszczególne punkty poboru opisane w SWZ. 
Ze względu na specyficzną działalność Instytutu badawczego trudno jest określić w/w 
parametry.  

 Pytanie nr 9: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 6 ust. 1 pkt. 4) - Informujemy, że 
odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów 
poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi 
na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy." 

Odpowiedź do pytania nr 9: 

 Zamawiający wprowadził stosowny zapis w paragrafie 6 ust. 3 pkt 4 
 



Pytanie nr 10: 

 Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 6 ust. 1 pkt. 5) oraz § 12 ust. 2 pkt. 

6) - Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na przedłożenie 

dokumentów może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od 

Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o 

stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych. Dodatkowo informujemy, że celem 

żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego jest jedynie ocena ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podzielić w tym zakresie 

należy wyrażone w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC 

składana przez wykonawców w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 

nie służy zabezpieczeniu realizacji zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest 

postępowanie, lecz ma potwierdzić, że wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej 

przez zamawiającego wysokości. Jednocześnie nadmieniam, że w art. 809 § 1 k.c. uregulowane 

jest, że polisa nie jest jedynym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Przez pojęcie dokumentu ubezpieczeniowego należy rozumieć nie tylko polisę, ale także 

czasowe zaświadczenie wystawione przez ubezpieczyciela tj. nota pokrycia czy też legitymacje. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 433 ust. 1 ustawy Pzp postanowienia umowy nie 

mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie w dostarczeniu ww. 

dokumentu . W związku z powyższym wnoszę o dostosowanie zapisu do obowiązujących 

przepisów. 

Odpowiedź do pytania nr 10: 

 Zamawiający wprowadził zmianę terminu do 7 dni roboczych w Załączniku nr 4 do SWZ  

§ 6 ust. 1 pkt. 5 oraz § 12 ust. 2 pkt. 6) 

Zamawiający wprowadził stosowny zapis w Załączniku nr 4 do SWZ § 6 ust. 1 pkt. 5, że 

Zamawiający  dopuszcza przedłożenie równoważnego dokumentu jak czasowe zaświadczenie 

wystawione przez ubezpieczyciela tj. nota pokrycia czy też legitymacje. 

 
Pytanie nr 11: 

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 1 - Wykonawca informuje, że 
bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ich 
naliczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych 
zapisów do treści: ,, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała 
przesłanka do ich naliczenia" 

Odpowiedź do pytania nr 11: 

 Zamawiający wprowadził do Załącznika nr 4 do SWZ § 7 ust. 1 zapis zgodnie z powyższym 

zapytaniem. 
Pytanie nr 12: 

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 3 - Informujemy, że zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku 



przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy 
przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na 
powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. 

Odpowiedź do pytania nr 12: 

 Zamawiający usunął zapis w Załączniku nr 4 do SWZ § 7 ust. 3 

Pytanie nr 13: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 9 ust. 1 - 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 odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 

Odpowiedź do pytania nr 13: 

 Zamawiający określił okres rozliczeniowy 1 miesięczny dla wszystkich punktów PPE w 

Rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Informacjach dodatkowych ppkt a. 

Zamawiający dokonał zmiany wpisu w SWZ, że rozliczenie dotyczy wszystkich punktów oraz z 

opisu miesięcznego na 1 miesiąc.  

Pytanie nr 14: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 9 ust. 2 - Informujemy, że w 
przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD 
ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. 
przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może 
ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o 
uwzględnienie przedmiotowego zapisu w ww. ust., gdyż w obecnym brzmieniu może 
prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie 
wykonawców. 

Odpowiedź do pytania nr 14: 

 Zamawiający nie rozumie powyższego zapytania. 

 Zgodnie z zapisem Załącznik nr 4 do § 9 ust. 1, Rozliczenia za pobraną energię elektryczną 
odbywać się będą zgodnie z Okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 
Wykazany na fakturze Okres rozliczeniowy musi być zgodny z okresem rozliczeniowym 
udostępnionym Wykonawcy przez OSD. 

Pytanie nr 15: 

 Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 9 ust. 5 - Zwracamy uwagę, że 

określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do 

kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać 

uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie 

z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko 

narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co 

do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej zmusi 

Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, 



co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy 

się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów. 

Odpowiedź do pytania nr 15: 

 Zamawiający usunął sporny wpis w Załączniku nr 4 do SWZ § 9 ust. 5. 

 

Pytanie nr 16: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 9 ust. 6 - 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 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 ppkt. a) ustawy z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze 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". 

Odpowiedź do pytania nr 16: 

 Zamawiający wprowadził do Załącznika nr 4 do § 9 ust. 6 zaproponowany zapis. 

 Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za 

pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. 

Pytanie nr 17: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 9 ust. 8 - Informujemy, że zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku 
przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy 
przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na 
powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. 

Odpowiedź do pytania nr 17: 

 Zamawiający usunął zapis. 

Pytanie nr 18: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 9 ust. 10 - 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 do pytania nr 18: 



 Zamawiający wprowadził zaproponowany zapis. 

 

Pytanie nr 19: 
1.  Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 10 ust. 2 - 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 „(...) pomimo uprzedniego 
zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i 
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym 14-
dniowym terminie." 

Odpowiedź do pytania nr 19: 

 Zamawiający usunął niezgodną frazę. 

Pytanie nr 20: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 11 - Wykonawca zwraca się z prośbą 
o wskazanie poprawnej daty na jaki okres umowa zostaje zawarta z uwzględnieniem zapisów 
SWZ Rozdział VI oraz obowiązujących zapisów ustawy Pzp. 

Odpowiedź do pytania nr 19: 

 Zamawiający dokonał stosownych wpisów do SWZ oraz w Załączniku nr 4 do § 11 określając 

konkretne daty. 

Pytanie nr 21: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 12 ust. 2 pkt. 4) - Informujemy, że 
zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od 
Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające 
Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione i 
naruszają art. 431 ustawy Pzp w którym jest mowa, że , w celu należytej realizacji zamówienia, 
Zamawiający i wykonawca, wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Odpowiedź do pytania nr 21: 

 Zamawiający zgadza się z Wykonawcą w tej sprawie, natomiast w Załączniku nr 4 do SWZ § 12 

ust. 2 pkt. 4) jest jasno określone, że dotyczy to przypadku przyczyny leżących po stronie 
Wykonawcy. 
Zamawiający dokonał zmiany wpisu uwzględniając rażące zaniedbania ze strony 
Wykonawcy oraz dodatkowy wpis: 
W celu należytej realizacji zamówienia, Zamawiający i Wykonawca, wybrany w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązani są współdziałać przy wykonaniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 



Pytanie nr 22: 

Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 12 ust. 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 uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na 
ewentualną szkodę Zamawiającego. 

Odpowiedź do pytania nr 22: 

 Zamawiający nie zgadza się na usunięcie wszystkich przytoczonych zapisów. 

 Zamawiający usunął kontrowersyjne zapisy. 

 Pozostałe zapisy § 12 dotyczą istotnych warunków umowy. 

Pytanie nr 23: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 12 ust. 4 - W związku z koniecznością 
zgłoszenia do OSD zakończenia umowy sprzedaży, Wykonawca zwraca się z prośbą o 
doprecyzowania zapisu, że „rozwiązanie umowy sprzedaży nastąpi z dniem rozwiązania 
umowy o świadczenie usług dystrybucji." 

Odpowiedź do pytania nr 23: 
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy tj. od dnia 
01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. 
Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych Punktów poboru nastąpi 
po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż po rozpoczęciu realizacji Umowy przez 
OSD tj. od 01.05.2021 r. 
 
Umowa świadczenia usługi dystrybucji nie zostaje rozwiązana ponieważ niniejsze 
zamówienia dotyczy sprzedaży energii elektrycznej bez dystrybucji. 

Pytanie nr 24: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 12 ust. 4 - 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 do pytania nr 24: 

 Zamawiający usunął sporny punkt w Załączniku nr 4 do § 12 ust. 4 

Pytanie nr 25: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 13 ust. 2 - Z uwagi na nadrzędny 
charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o 
wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. 
przepisów, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności informowania z co najmniej 30 - 
dniowym o ich wejściu w życie oraz podpisywania aneksu. Nadmieniamy, ze zgodnie z art. 455 
ust. 1 pkt. 1 dopuszczalna jest zmiana umowy, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o 



zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych 
postanowień umownych 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 do pytania nr 25: 

 Zamawiający zmienił stosowny zapis w Załączniku nr 4 do § 13 ust. 2 

Pytanie nr 26: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 13 ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 6 - 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego 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 ilości punktów poboru lub 
zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych OSD, które zostały 
ujęte w SIWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy i wycenione w Formularzu Ofertowym 
Wykonawcy." 

Odpowiedź do pytania nr 26: 

 Zamawiający dodał powyżej przytoczony zapis do Załącznika nr 4 § 13 ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 6 

Pytanie nr 27: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 14 ust. 2 i ust. 4 - 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. 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 do pytania nr 27: 

 Zamawiający zmienił warunki kar umownych w Załączniku nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia 

umowy - § 14 

Pytanie nr 28: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 14 ust. 5 - Wnosimy o ujednolicenie 
zapisów z ww. ust. I w ust. 2 . 

Odpowiedź do pytania nr 28: 

 Zamawiający zmienił warunki kar umownych w Załączniku nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia 

umowy - § 14 

 

 



 

Pytanie nr 29: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 14 ust. 6 - 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 do pytania nr 29: 

 Zamawiający zmienił warunki kar umownych w Załączniku nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia 

umowy - § 14 

Pytanie nr 30: 
Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - § 14 ust. 7 - Czy, w przypadku gdy 
dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i zostanie naliczona kara o ponad 10% 
wartości zamówienia brutto, Zamawiający jest świadom, że będzie zobowiązany (zgodnie z art. 
446 ustawy Pzp) do sporządzenia raportu z realizacji zamówienia? Zgodnie z art. 436 ust. 3 
ustawy Pzp, umowa powinna zawierać postanowienia określające łączną maksymalną 
wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. W przypadku pozostawienia 
zastrzeżenia dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody, wnosimy o 
dostosowanie zapisów do obowiązującej ustawy Pzp. 

Odpowiedź do pytania nr 30: 

 Zamawiający zmienił warunki kar umownych w Załączniku nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia 

umowy - § 14 

Pytanie nr 31: 
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 do pytania nr 31: 

 Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa według wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę. Zamawiający zawarł taką informacje w SWZ. 

Pytanie nr 32: 
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. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: a) 

danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa ; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- dokument nadania numeru NIP; 
- dokument nadania numeru REGON; 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 
błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez 
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy 
Prawo energetyczne. 

Odpowiedź do pytania nr 32: 

 Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 

 

 
 

 

 


