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Gorzów Wlkp., dn. 09.09.2020 r. 

 
 

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ i modyfikacja: 
 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pt. „Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021 r. - 2023 r.” do Zamawiającego 
wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/. Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść zapytań: 
 
Pytania z dnia 25.08.2020r.  
 
Pytanie nr 1  

Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 2 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia”) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii 

elektrycznej?  

b) Czy dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa kompleksowa wymagają wypowiedzenia 

bądź złożenia do Sprzedawcy oświadczenia o ich nie przedłużeniu? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia 

obowiązujących umów: kompleksowej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej i na jaki okres zostały zawarte? 

c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminie pozwalającym na skuteczne 

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktu poboru,      

dla którego obowiązywała dotychczas umowa kompleksowa, w termie umożliwiającym skuteczne 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? 

e) 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? 

f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są 

terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

a) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej jest  

ENEA S.A  Poznań. 

b) Dotychczasowa umowa na zakup energii el. obowiązuje do 31.12.2020r. i dotyczy  wszystkich punktów poboru,  

z wyjątkiem punktu poboru lp. nr 67  Lubsko ul. Wojska Polskiego 3a/102,  oznaczonego -  jako zmiana 

sprzedawcy pierwsza  – „ Wykazu  punktów poboru energii elektrycznej  wraz z danymi logistycznymi , ilości 

szacunkowe”.  Energia El. do obiektu  jest dostarczana na podstawie  umowy  kompleksowej podpisanej z  Enea 

S.A z siedzibą Poznań  -  na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy kompleksowej,  zgodnie z OWU 

wynosi  1 miesiąc.    

c) Zamawiający upoważni Sprzedawcę do rozwiązania  umowy kompleksowej.  

d) Zamawiający upoważni Sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej dla punktu poboru 

dla którego obowiązywała dotychczas umowa kompleksowa. 

e) Zamawiający udzieli  Wykonawcy pełnomocnictwa,  na warunkach zgodnych, z aktualnie obowiązującymi.  

f) Zamawiający nie ma zawartych umów /aneksów w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych. 

 

Pytanie nr 2  

Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 2 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia”) 

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: 

- 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: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
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- 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 na pytanie nr 2:  

Zamawiający zgodnie ust 1a. § 7 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy"), przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.   

 

Pytanie nr 3  

§2 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy"), Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), 

Załącznik nr 2 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”) 

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 (druk w załączeniu)? W przypadku 

braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść 

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD (proszę o załączenie wzoru 

pełnomocnictwa)? 

 

Treść druku poniżej:  

„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 (…) pod numerem KRS 
(…) NIP (…0 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości (…), do dokonania następujących czynności 

związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 
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, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy. 
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, 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. 
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. 
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” 
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Odpowiedź na pytanie nr 3:  

PEŁNOMOCNICTWO  do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD 

oraz do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy u OSD,  zostanie  

sporządzone  po zawarciu umowy, na podstawie uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający 

będzie ponosił odpowiedzialność za treść pełnomocnictwa.  

 

Pytanie nr 4  

§7 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy"), Rozdział X SIWZ ("TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA") 

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych 

OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie 

umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD.             

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:  

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021 r., lecz nie wcześniej, niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej), po zawarciu 

umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji 

przez OSD”. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: MODYFIKACJA 

Zamawiający modyfikuje zapis w ust. 1 § 7 Załącznika nr 6 do SIWZ („PROJEKT UMOWY”): 

PRZED ZMIANĄ: 

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021r., lecz nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą, a także po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.  

PO ZMIANIE: 

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021r., lecz nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) z poprzednim 

sprzedawcą, po zawarciu umów dystrybucyjnych a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i przyjęciu umów do realizacji przez OSD. 

    

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 2 Rozdziału X SIWZ ("TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA"): 

 

PRZED ZMIANĄ: 

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021 r., lecz nie wcześniej niż z dniem 
skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą, a także po 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.  
PO ZMIANIE: 

Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021r., lecz nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) z poprzednim 

sprzedawcą, po zawarciu umów dystrybucyjnych a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i przyjęciu umów do realizacji przez OSD. 

 

Pytanie nr 5  

§2 ust. 5 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej bądź grupy taryfowej jest możliwa w ramach określonych               

w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie w §2 ust. 5 zapisu          

o następującej treści:  

„Zamawiający może zmienić grupę taryfową bądź moc umowną dla danego punktu poboru energii elektrycznej (PPE) w 

ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych które zostały ujęte w SIWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: MODYFIKACJA 

Zamawiający modyfikuje zapis w ust. 5 § 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (PROJEKT UMOWY”): 

PRZED ZMIANĄ: 

Moc umowna, miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określona jest w 

Załączniku nr 1 do umowy. Strony dopuszczają zmianę mocy umownej oraz taryfy na wniosek Zamawiającego na 

ogólnie obowiązujących zasadach wskazanych przez OSD oraz przepisach, w szczególności w ustawie Prawo 

energetyczne.  

PO ZMIANIE: 

Zamawiający może zmienić grupę taryfową bądź moc umowną dla danego punktu poboru energii elektrycznej (PPE)       

w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ  

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.    

 

Pytanie nr 6  

§5 ust. 3-4 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem 

odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również 

skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru 
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energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z 

umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za 

wskazany przez OSD okres.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy 

prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- 

rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy? 

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych 

udostępnionych przez OSD.  

Dodatkowo wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto. Do wyliczonej w oparciu      

o te stawki należności doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

 Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów §5 ust. 3 i 4 do treści: 

„3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie 

dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo- 

rozliczeniowych i cen jednostkowych netto energii elektrycznej. Do wyliczonej w oparciu o ww. ceny jednostkowe netto 

należności doliczona zostanie wartość podatku VAT wg obowiązujących przepisów. 

 4. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo- rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się 

będą zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)                        

w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.” 

Odpowiedź na pytanie nr 6: MODYFIKACJA 

Zamawiający modyfikuje zapis w ust. 3 i 4 § 5 Załącznika nr 6 do SIWZ („PROJEKT Umowy”): 

PRZED ZMIANĄ: 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla 

każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo- rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej. 

4. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo- rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się 

będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego – ustalonym w taryfie 

PO ZMIANIE: 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla 

każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-

rozliczeniowych uzyskanych  z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo- rozliczeniowych i cen 

jednostkowych netto energii elektrycznej. Do wyliczonej w oparciu o ww. ceny jednostkowe netto należność doliczona 

zostanie wartość podatku VAT wg obowiązujących przepisów. 

4. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo- rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się 

będą zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)                       

w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych. 

 

Pytanie nr 7  

§6 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca informuje, iż faktura jako dokument księgowy powinna zostać u Zamawiającego. W przypadku złożenia 

reklamacji Zamawiający może dołączyć kopię spornej faktury. Proszę o stosowną zamianę ww. zapisu. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: MODYFIKACJA 

Zamawiający modyfikuje zapis w ust 4 § 6 Załącznika nr 6 do SIWZ („PROJEKT Umowy”): 

PRZED ZMIANĄ: 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną 

reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 

do 14 dni. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię 

elektryczną. 

PO ZMIANIE: 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną 

reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę         

w terminie do 14 dni. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną 

energię elektryczną. 

 

Pytanie nr 8  

 §6 ust. 10-14 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

 Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. rachunkami 

wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, 

który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów 

potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-ws-

wykazu-podatnikow-vat/) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów     

i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu 

skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat/
https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat/
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1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany 

rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez 

Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo 

sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli 

tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak 

zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej 

liście. 

Równocześnie informuję, iż zgodnie z przepisami prawa umieszczanie na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej 

płatności” występuje tylko w sytuacji dokonywania sprzedaży towarów lub świadczenia usług, o których mowa w 

załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 

 W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy 

się prośbą o modyfikację zapisu do treści: 

„10. W przypadku powstania „mechanizmu podzielonej płatności”, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług Wykonawca na fakturze wskazuje informację dotyczącą zastosowania ww. mechanizmu - ust. wykreślony. 

 11. Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy 

rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do 

Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

 12. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), 

Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek 

bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na 

udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT. 

 13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie 

rachunkiem rozliczeniowym, lub rachunkiem wirtualnym powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

 14. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym 

należącym do Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, jest rachunkiem, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 

 a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w 

Umowie, 

 b. podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 

płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także 

za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa.” 

Odpowiedź na pytanie nr 8:  

Zamawiający wykreśla zapis ust. 10 § 6 oraz modyfikuje zapis w ust 11-15 § 6 Załącznika nr 6 do SIWZ („PROJEKT 

Umowy”): 

PRZED ZMIANĄ: 

10. W przypadku powstania „mechanizmu podzielonej płatności”, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług Wykonawca na fakturze wskazuje informację dotyczącą zastosowania ww. mechanizmu. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, jest taki sam jak w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „biała 

lista”. 

12. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na białej liście. Jeśli 

na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego 

pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i 

nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie. 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego 

imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

prowadzony jest rachunek VAT. 

14. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, jest rachunkiem, dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT 

to: 

a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym           

w Umowie, 

b. podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 

płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to          

z innych przepisów prawa. 

15. Zapisy ust. 10-14 mają zastosowanie jeśli dotyczą Wykonawcy. 
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PO ZMIANIE: 

10. Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy 

rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do 

Wykonawcy znajdującym się 

w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b 

ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

11. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), 

Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek 

bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na 

udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty   i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych 

odsetek za opóźnienie . 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie 

rachunkiem rozliczeniowym, lub rachunkiem wirtualnym powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

13. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym 

należącym do Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, jest rachunkiem, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 

 a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w 

Umowie, 

 b. podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 

płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także 

za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

14. Zapisy ust. 10-13 mają zastosowanie jeśli dotyczą Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9  

pkt 8-9 Rozdziału XXII SIWZ ("WARUNKI UMOWY"), pkt 10 Załącznika nr 3 do SIWZ ("FORMULARZ OFERTOWY") 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu 

jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy? 

Czy Zamawiający przygotuje ww. dokument umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 9:  

Zamawiający zgodnie z pkt 9 rozdziału XXII SIWZ na wniosek Wykonawcy dopuszcza zawarcie umowy w formie 

korespondencyjnej. Pełnomocnictwo  do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do OSD oraz do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia  procedury zmiany sprzedawcy      
u OSD,  zostanie  sporządzone  niezwłocznie po zawarciu umowy. 
 
Pytanie nr 10  

§6 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

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.  

 Równocześnie Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego (jeśli 

polecenie przelewu zostało dokonane przed terminem płatności faktury). 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, niezależnie od terminu zlecenia przelewu. 

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 są płatne w terminie 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż 

30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Fakt udokumentowania wpływu 

faktury w terminie krótszym niż 30 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym. Strony określają, że za dzień 

zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

Odpowiedź na pytanie nr 10:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 11  

 §8 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 
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 Wykonawca zwraca się z prośbą 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 na pytanie nr 11:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie. 

 

 Pytanie nr 12  

 §8 ust. 6-7 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający 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. 

Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o wykreślenie z §8 ust. 6 oraz zdania drugiego z §8 ust. 7 

Odpowiedź na pytanie nr 12:  

Zamawiający wykreśla zapis ust. 6 § 8 oraz modyfikuje zapis w ust 7 § 8 Załącznika nr 6 do SIWZ („PROJEKT 

Umowy”): 

PRZED ZMIANĄ: 

6. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Wysokość kary umownej zostanie określona w nocie obciążeniowej ze wskazaniem tytułu z jakiego wynika jej 

zapłata, wraz z określeniem terminu zapłaty nie dłuższego niż 14 dni od daty doręczenia noty. Kara umowna może 

zostać przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

PO ZMIANIE: 

6. Wysokość kary umownej zostanie określona w nocie obciążeniowej ze wskazaniem tytułu z jakiego wynika jej 

zapłata, wraz z określeniem terminu zapłaty nie dłuższego niż 14 dni od daty doręczenia noty.  

 

Pytanie nr 13  

§6 ust. 1 i 1a Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu zdania pierwszego w §6 ust. 1a do treści: „1a. W przypadku 

wykorzystania kwoty, o której mowa w §6 ust. 1 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu 

rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dotarło do Wykonawcy.” 

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 na pytanie nr 13: MODYFIKACJA  

Wykonawca zobowiązany jest  do kontrolowania wydatkowanych środków przeznaczonych na sfinansowanie 

zamówienia. Zamawiający modyfikuje zapis w ust. 1a § 6 oraz dodaje ust. 1b § 6 Załącznika nr 6 do SIWZ („PROJEKT 

Umowy”): 

PRZED ZMIANĄ: 

1a. W przypadku wykorzystania kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, przed upływem terminu obowiązywania 

umowy, umowa wygasa jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w 

którym zawiadomienie o wygaśnięciu umowy dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 

wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną 

za potwierdzeniem odbioru. 

PO ZMIANIE: 

1a. W przypadku wykorzystania kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, przed upływem terminu obowiązywania 

umowy, umowa wygasa jednak nie wcześniej niż z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w 

którym zawiadomienie o wygaśnięciu umowy dotarło do Wykonawcy. Wykonawca o wygaśnięciu umowy natychmiast 

zawiadomi  Zamawiającego. 

Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną za potwierdzeniem odbioru. 

Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania 

umowy.  

1b. Wykonawca na prośbę Zamawiającego udostępni w wersji elektronicznej dane dotyczące wielkości realizacji 

umowy,  wg punktów poboru zgodnych z Załącznikiem nr 2. 

 

Pytanie nr 14  

Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 2 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia”) 
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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 oraz dokumentami 

potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? 

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych 

parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy.  

Odpowiedź na pytanie nr 14:  

Parametry dystrybucyjne są  zgodne z aktualnie obowiązującymi  umowami dystrybucyjnymi. 

 

Pytanie nr 15  

§6 ust. 9 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie powyższego zapisu. Równocześnie informujemy, iż zapis jest 

sprzeczny z zapisem §6 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy"). Niedochowanie terminu płatności będzie 

podstawą do naliczania i zapłaty odsetek ustawowych za okres odroczenia płatności. 

Odpowiedź na pytanie nr 15:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 16  

Rozdział III SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"), Załącznik nr 2 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia”) 

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 proszę o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego 

PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio: 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 16:  

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zamieszcza na Platformie zakupowej załącznik nr 2 do SIWZ -„Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (SOPZ)” – po zmianie’ W Załączniku nr 2 została wprowadzona informacja dotycząca okresów 

rozliczeniowych dla poszczególnych punktów poboru. 

 

Pytanie nr 17 

§6 ust. 5 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie więcej niż jednej faktury dla każdego okresu rozliczeniowego w przypadku 

gdy OSD nie udostępni w tym samym czasie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla wszystkich punktów poboru bądź 

udostepnione (przekazane) przez OSD dane dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej uwzględniają 

różne okresy rozliczeniowe (w zakresie długości ich trwania – data rozpoczęcia, data zakończenia)? 

Odpowiedź na pytanie nr 17:  

Zamawiający dopuszcza wystawienie więcej niż jednej faktury,  dla każdego okresu rozliczeniowego. 

 

Pytanie nr 18  

§7 ust. 9 lit a Załącznika nr 5 do SIWZ ("UMOWA nr ………………. (projekt)") 

Informujemy, że brak sprzedaży energii do części obiektów Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może 

nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy. Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy 

w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie. 

Odpowiedź na pytanie nr 18:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w  ust. 9 lit. a. § 7. 

 

Pytanie nr 19 

§6 ust. 10-14 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wnoszę o udzielenie wyjaśnień odnoszących się do tematyki stosowania przez Wykonawcę wirtualnych rachunków 

bankowych w rozliczeniach z Zamawiającym. Zamawiający posługuje się cały czas pojęciem rachunku rozliczeniowego, 

ujętego w wykazie podmiotów Szefa Krajowej Administracji Rządowej, który nie jest tożsamy z rachunkiem 

wirtualnym. We wspomnianym wykazie po wpisaniu nr rachunku wirtualnego znajdzie się informacja o powiązaniu  go 

z rachunkiem rozliczeniowym przypisanym do Wykonawcy. Oznacza to że stosowanie obu typu rachunków – 

rozliczeniowych oraz wirtualnych, zostało zrównane jeśli chodzi o bezpieczeństwo podatkowe w kontekście możliwości 

powzięcia informacji o zaewidencjonowania danego nr rachunku bankowego do określonego podatnika. W ocenie 

Wykonawcy ewentualne wątpliwości pojawiają się wyłącznie na tle dosłownego stosowania użytych w dokumentacji 

przetargowej pojęć, nie zaś praktycznych wątpliwości w wykonaniu obowiązków nakładanych przez Ustawodawcę na 

strony w przetargu uczestniczące. Kluczowym dla Wykonawcy jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w 

przypadku wskazania nr rachunku wirtualnego (nie rozliczeniowego w rozumieniu ustawy Prawo bankowe), 

umożliwiającego identyfikacje podatnika w wykazie podmiotów Szefa Krajowej Administracji Rządowej, Zamawiający 

nie wstrzyma regulowania należności na podany rachunek bankowy, jako nie spełniający definicji rachunku 

rozliczeniowego w myśl przepisów Prawa bankowego.  

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o modyfikację przedmiotowych zapisów do treści wnioskowanej 

w zapytaniu do SIWZ nr 8. 

Odpowiedź na pytanie nr 19: MODYFIKACJA 
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8, Zamawiający wykreśla zapis ust. 10 § 6 oraz modyfikuje zapis w ust 11-15 § 6 

Załącznika nr 6 do SIWZ („PROJEKT Umowy”): 

PRZED ZMIANĄ: 

10. W przypadku powstania „mechanizmu podzielonej płatności”, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług Wykonawca na fakturze wskazuje informację dotyczącą zastosowania ww. mechanizmu. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, jest taki sam jak w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „biała 

lista”. 

12. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na białej liście. Jeśli 

na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego 

pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i 

nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie. 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego 

imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

prowadzony jest rachunek VAT. 

14. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, jest rachunkiem, dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT 

to: 

a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w 

Umowie, 

b. podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 

płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z 

innych przepisów prawa. 

15. Zapisy ust. 10-14 mają zastosowanie jeśli dotyczą Wykonawcy. 

PO ZMIANIE: 

10. Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy 

rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do 

Wykonawcy znajdującym się 

w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b 

ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

11. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), 

Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek 

bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na 

udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty   i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych 

odsetek za opóźnienie . 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie 

rachunkiem rozliczeniowym, lub rachunkiem wirtualnym powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

13. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym 

należącym do Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, jest rachunkiem, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 

 a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w 

Umowie, 

 b. podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 

płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także 

za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

14. Zapisy ust. 10-13 mają zastosowanie jeśli dotyczą Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 20  

§2 ust. 9 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy"), Rozdział III, pkt 6 SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA") 

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. 34 ust. 5 ustawy PZP stanowi, iż 

„jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się 

największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”. Z uwagi na powyższe istotne jest 

unormowanie zawarte w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
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jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania  i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” 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 na pytanie nr 20:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy. Prawo opcji opisane przez Zamawiającego w § 1 ust. 9 umowy określa minimalny 

zakres zamówienia (ilość energii), który na pewno zostanie zrealizowany w  § 2 ust 9  lit. a) projektu umowy zał. nr 6 

do SIWZ oraz w rozdziale III, pkt 6 lit a) SIWZ – 14.460.368 kWh. Umowa wskazuje dwie opcje, na zwiększenie o 

20% ilości liczonej od minimalnego zakresu opisanego powyżej oraz na zmniejszenie o 20% ilości liczonej od 

minimalnego zakresu opisanego powyżej. 

 

Pytanie nr 21  

pkt 8 Załącznika nr 3 do SIWZ ("FORMULARZ OFERTOWY") 

Wykonawca informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 556 Kodeksu Cywilnego przepisy dotyczące rękojmi za wady 

(gwarancji) odnoszą się do rzeczy w rozumieniu art. 45 ww. aktu prawnego tj. przedmiotów materialnych. Mając na 

uwadze, iż przedmiot zamówienia dotyczy energii elektrycznej, a więc przedmiotu niematerialnego, zapisy 

dopuszczające odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi zamieszczone w dokumentacji przetargowej nie będą 

mieć zastosowania. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie w całości zapisów 

dotyczących rękojmi za wady. 

Odpowiedź na pytanie nr 21:  

Zmawiający wykreśla pkt 8 Załącznika nr 3 do SIWZ ("FORMULARZ OFERTOWY") o następującej treści:  

„8. Oświadczam, że zobowiązuję się do udzielenia gwarancji i rękojmi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SIWZ i jej załącznikach.” Na stronie dedykowanej niniejszemu postępowaniu, Zamawiający zamiesza 

„Formularz ofertowy - po zmianie”. 

 

Pytanie nr 22  

§7 ust. 5, pkt 5.1 lit g Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu. Jednocześnie mając na uwadze treść art. 142 oraz 143 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, termin realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być wskazany 

precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SIWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia 

porównywalnych ofert. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o uszczegółowienie terminu obowiązywania umowy, 

poprzez jednoznaczne wskazanie daty zakończenia umowy 31.12.2023 r. – bez możliwości wydłużenia terminu jej 

realizacji na pisemny wniosek jednej ze Stron, maksymalnie do 3 m-cy w granicach kwoty ogólnej brutto umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 22:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy. Okres realizacji umowy wskazany jest konkretną datą w ust. 1 § 7. 

Możliwość zmiany (przedłużenia) okresu obowiązywania umowy wskazana jest w warunkach zmiany umowy, 

określając szczegółowy przesłanki kiedy taka zmiana byłaby możliwa. Nadmienić należy, że tego rodzaju zmiana 

umowy wymaga zgody obu stron. Ewentualne przedłużenie zaś mieści się w granicach okresu trwania umowy 

określonego w art. 142 ust. 2 PZP 

 

Pytanie  nr  23  

§7 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rezygnację z wymogu wypowiadania umowy dystrybucyjnej 

w imieniu Zamawiającego. Proszę o wykreślenie ze zdania pierwszego §7 ust. 4 słów: „lub wypowiedzenia w jego 

imieniu obowiązującej umowy dystrybucyjnej, w przypadku likwidacji punktu poboru.” 

Odpowiedź na pytanie nr 23:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy w ust. 4 § 7.  

 

Pytanie 24  

§7 ust. 5, pkt 5.1 lit d) i e) Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może 

zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) 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 możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”" 

Odpowiedź na pytanie nr 24:  

Określone w § 2 Załącznika nr 6 do SIWZ ("PROJEKT Umowy"). 
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Zamawiający informuje, iż w zał. nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – po 

zmianie I” zostały zaktualizowane numery liczników. 

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na Platformie zakupowej Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow, dedykowanej dla niniejszego postępowania wymienione dokumenty: 

- załącznik nr 2 do SIWZ -„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)” – po zmianie I; 

- załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy - po zmianie I; 

- załącznik nr 6 do SIWZ – „Projekt umowy” – po zmianie I. 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ 
POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJĘ SIWZ 

 
W związku z modyfikacją treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu, działając zgodnie z art. 12a 
ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  DZ.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) 
przedłuża się termin składania ofert do dnia 25.09.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 

dnia 25.09.2020 r. o godz. 11:15. 

 
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! - 25.09.2020 r. godz. 11:00 

 
W dniu 09.09.2020 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”. 
 

 
Ponadto informuję, iż komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się wyłącznie poprzez platformę 
zakupową zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt XIV tj. "INFORMACJE O SPOSOBIE 
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA Z WYKONAWCAMI" ppkt 1 "W 
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń 
lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie 
przycisku: „Wyślij wiadomość”, na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow, dedykowanej dla niniejszego postępowania."  

 

Z A M A W I A J Ą C Y 

https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow

