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WSZYSCY OFERENCI 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pn. „DOSTAWA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI  
SP. Z O.O.” 
 
 
Zamawiający Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytanie 1 
Rozdział I SWZ NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację podanego nr NIP. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Prawidłowy NIP Zamawiającego: 
8133765154. W związku z omyłką pisarską Zamawiający dokona zmiany SWZ 
polegającą na zamieszczeniu właściwego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). 
 
Pytanie 2 
Rozdział IV SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację przez Zamawiającego jaką obecnie posiada 
umowę: 
a)Kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, 
b)osobne umowy: 1. Na sprzedaż energii elektrycznej, 2. na dystrybucję energii 
elektrycznej 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający obecnie ma zawarte 
dwie (dla każdego PPE osobno) kompleksowe umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia dystrybucji z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 
Rzeszów. 
 
Pytanie 3 
Rozdział IV SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji 
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 
c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są 
na czas określony, czy nieokreślony? 
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 



 

 

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów 
sprzedaży energii elektrycznej? 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też 
upoważni do tej czynności Wykonawcę? 
g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji  
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy 
kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna 
została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie 
procedury zmiany sprzedawcy ? 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

a) Zamawiający obecnie ma zawarte dwie (dla każdego PPE osobno) 
kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
dystrybucji z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. 

b) Procedura zmiany będzie przeprowadzona przez Zamawiającego pierwszy 
raz (Zamawiający zawarł po jednej umowie sprzedaży energii elektrycznej  
i świadczenia dystrybucji z PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 
dot. każdego PPE). Jednakże w przypadku PPE 480548207000009420, nr 
przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 03508270 – ul. T. Lenartowicza 4, 
poprzedni właściciel budynku zmieniał dostawcę energii elektrycznej.  

c) Zamawiający posiada zawarte dwie (dla każdego PPE osobno) kompleksowe 
umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji z PGE Obrót 
S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów na czas nieokreślony. 

d) Dotychczasowym sprzedawcą energii jest zgodnie z zawartymi umowami 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji - PGE Obrót S. A.,  
ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. 

e) Okres wypowiedzenia obowiązujących umów wynosi jeden miesiąc, umowy 
zostały zawarte na czas nieoznaczony. 

f) Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących 
umów lub Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące go umowy 
decyzja zostanie podjęta na etapie realizacji. Przedmiot zamówienia 
obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę wszelkich działań 
koniecznych do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa. 

g) Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji 
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas 
umowy kompleksowe lub udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.  

 
Pytanie 4 
Rozdział VII SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt.1 
Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia 
postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia 
porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad 
jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 



 

 

traktowanie wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie 
prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia. 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: zgodnie z art. 436 pkt. 1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobligowany jest do podania 
planowanego terminu zakończenia dostawy, określonego w dniach, tygodniach, 
miesiącach lub latach. W związku z tym Zamawiający określa: termin realizacji 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, 
iż termin rozpoczęcia realizacji dostaw energii elektrycznej będzie uzależniony od 
terminu rozwiązania dotychczasowych umów oraz po przeprowadzeniu skutecznej 
procedury zmiany sprzedawcy, przy zachowaniu usługi dystrybucji przez 
dotychczasowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 
 
Pytanie 5: 

Rozdział XV SWZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY pkt. 3 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy 
ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy 
Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%? 

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują 
różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania 
ofert. 

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone 
będą wg obowiązujących przepisów prawnych. 

 
Odpowiedź 5 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: w ofercie należy zastosować stawkę 
23% z zastrzeżeniem, iż Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz zastrzega,  
iż rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg 
obowiązujących przepisów prawnych. 
 
Pytanie 6 
Rozdział XV SWZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY pkt.11 
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, dlatego też nie jest możliwe 
automatyczne przedłużenie 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 30 dni od daty wystawienia.” 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający zgadza się na zmianę 
zapisu z „Płatność za realizacje przedmiotu objętego zamówieniem odbędzie się po 
przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku. Płatność 
nastąpi w terminie 30 dni, liczonym od dnia złożenia prawidłowo wystawionej 
faktury” na „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne  
w terminie 30 dni od daty wystawienia”. W związku z powyższym Zamawiający 
zmieni zapisy SWZ.  
 
Pytanie 7 
Rozdział XX SWZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO pkt.4 
Czy Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie lub w sposób 
elektroniczny z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający dopuści możliwość 
podpisania umowy drogą korespondencyjną.  
 
Pytanie 8 
Rozdział XXII SWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym 
Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, 
który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza zawarcie 
umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy sporządzonym przez niego, pod 
warunkiem, iż wzór umowy zawierać będzie wszystkie istotne dla Stron 
postanowienia, które określa SWZ oraz pod warunkiem akceptacji tego wzoru 
przez Zamawiającego - przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić wzór/projekt umowy Zamawiającemu. 
 
Pytanie 9 
Rozdział XXII SWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
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 9 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza 
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. 2022 poz. 931 z późn. zm). 
 
Pytanie 10 
Rozdział XXII SWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY pkt.6 
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 usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż  
w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, 
stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców. 
 
Odpowiedź 10 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ 
poprzez wykreślenie z Rozdział XXII SWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY pkt. 6 tj. 
Zamawiający wykreśla zapis „Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za 
rzeczywiście pobrana energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na 
podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, udostępnianym 
Wykonawcy przez OSD. Strony tym samym wykluczają możliwość wystawiania faktur 
w oparciu o tzw. prognozowane zużycie energii. Strony przyjmują, iż Zamawiający 
nie będzie zobowiązany do dokonania płatności faktury wystawionej o tzw. 
prognozowane zużycie energii, a Wykonawca nie będzie mógł naliczać z tego tytułu 
odsetek za zwłokę”. 
 
Pytanie 11 
Rozdział XXII SWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY pkt.6 
W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do złożenia reklamacji, jednakże złożenie reklamacji nie może powodować 
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 11 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający udziela następującej 
odpowiedzi: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez wykreślenie z Rozdział 
XXII SWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY pkt. 6 tj. Zamawiający wykreśla 
zapis „Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobrana 
energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, udostępnianym Wykonawcy przez OSD. Strony tym 
samym wykluczają możliwość wystawiania faktur w oparciu o tzw. prognozowane 
zużycie energii. Strony przyjmują, iż Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatności faktury wystawionej o tzw. prognozowane zużycie energii,  
a Wykonawca nie będzie mógł naliczać z tego tytułu odsetek za zwłokę”. 
 
 
Pytanie 12 
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 zgodę na wprowadzenie zapisu: "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 12 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający zmienia zapisy SWZ 
poprzez dodanie zapisu: „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". 
 
Wobec powyższego Zamawiający - Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129  
z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą to zmianę 
zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj.: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings   
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