
         Kraków 11.02.2021 

Odpowiedź na zadane pytania: dokument nr 3. 

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: 

Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne postanowienia umowy - § 13 ust. 4 pkt. 1 – Wykonawca zwraca się z 
prośbą o doprecyzowanie zapisu o wskazanie, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona 
w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego. Nadmieniam, że przedmiot zamówienia opisuje się w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (Art. 99 ustawy 
Pzp). Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty, w tym również umożliwić wykonanie obliczenia ceny oferty z 
uwzględnieniem wszystkich czynników (elementów) mających wpływ na jej wysokość. W przypadku 
nie wyrażenia zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany wnosimy o usunięcie zapisu 
umożliwiającego zmianę ilości punktów poboru i tym samym zmiany wolumenu zamówienia. 
Odpowiedź do pytania nr 1. 
         Zamawiający zmodyfikował zapis w SWZ, który brzmi następująco: 
          Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: szacunkowa ilość dostarczonej energii w okresie 12 

miesięcy do poniżej podanych punktów poboru wynosi 440 MWh, zmiana ilości punktów 
poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego. 

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

Zamawiający zmodyfikował zapis w Załączniku nr 4 do SWZ § 14 ust. 2 zgodnie z prośbą 
Wykonawcy. 

Pytanie nr 3: 
Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne postanowienia umowy - § 15 ust. 3 - 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.  



 
Odpowiedź do pytania nr 3. 
 Zamawiający zmodyfikował zapis w Załączniku nr 4 do § 15 ust. 3 zgodnie z prośba wykonawcy. 
  
Pytanie nr 4: 
Załącznik nr 5 do9 SWZ pkt. 13 - Informujemy, że Wykonawcy nie mają ustawowego obowiązku 
wysyłania do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, faktur 
elektronicznych. W chwili obecnej, Wykonawca nie jest w stanie realizować wysyłki faktur za 
pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. W związku z powyższym 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 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 do pytania nr 4: 

 Tak. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za 
pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. 


