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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii
elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju, z podziałem na
dwie części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-31/2020.

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniach 30 września i 2 października 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane wnioski,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Wniosek nr 1 z dnia 30 września 2020 r.

Pytanie nr 1
„Załącznik do Umowy 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? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie
odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie
przez OSD?”

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że udzieli Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
i z którym zawarta zostanie umowa, 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, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby pełnomocnictwo
to zostało sporządzone według wzoru stosowanego powszechnie przez tego wykonawcę.
Pytanie nr 2
„SIWZ Rozdział XIV Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korespondencyjne podpisanie umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. Możliwe jest podpisanie umowy przez obie
strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (Zamawiający posiada taki podpis).
Pytanie nr 3
„Załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pkt 2 i modyfikację zapisu do treści:
„Oświadczam, że, nie należę do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) złożyli odrębne
oferty w postępowaniu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy, ponieważ sugerowaną treść oświadczenia
należy uznać za nietrafną w świetle brzmienia tak przepisu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, jak i przepisu art. 24 ust.
11 ustawy.
Pytanie nr 4
„Załącznik nr 7A do SIWZ Część VI Informacje dodatkowe pkt 2 Z uwagi na fakt, że dokumenty składane są
w formie elektronicznej i każdy z nich podpisany będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie ma
możliwości ponumerowania ich gdyż są osobnymi dokumentami. W związku z powyższym wnosimy
o usunięcie zapisu.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Cz. VI Formularza oferty dla części nr 1 zamówienia stanowiącego załącznik nr 7A do
SIWZ ma jedynie walor informacyjny. Tym samym, brak podania przewidzianych tam danych nie może rodzić
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.
Dlatego też, chociaż Zamawiający przyjmuje ze zrozumieniem postulat Wykonawcy, nie widzi on potrzeby
podjęcia działań korygujących w rozpatrywanym zakresie, a tym samym nie dokonuje żadnych zmian, mając
w szczególności na uwadze, że zamiany takie miałyby w istocie obojętny charakter dla Wykonawcy.
Pytanie nr 5
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §1 ust 7, §5 ust 1 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 dla punktów poboru

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. 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?”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych
w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez OSD
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej.
Pytanie nr 6
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §5 ust 1 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 dla punktów poboru energii
(PPE). Wnosimy o modyfikację zapisów do treści: „ 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznego zużycia energii
elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym (wykonana część zamówienia), obliczonej jako iloczyn ilości
zużytej energii elektrycznej ustalonej w oparciu o dane pozyskane i przekazane Wykonawcy przez OSD i stawki
za 1 MWh w kwocie netto ………. zł (słownie: ……….) plus podatek od towarów i usług w kwocie …………. zł
(słownie: ……………. złotych), co daje ……… zł brutto (słownie: ………………. złotych brutto) określonej w ofercie
Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje brzmienie § 5 ust. 1 Załącznika nr 8A do SIWZ
(wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) w następujący sposób:
„1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
odpowiadające wartości faktycznego zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym
(wykonana część zamówienia), obliczonej jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej ustalonej
w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych pozyskane i przekazane Wykonawcy
przez OSD i stawki za 1 MWh w kwocie netto ………. zł (słownie: ……….) plus podatek od towarów i usług
w kwocie …………. zł (słownie: ……………. złotych), co daje ……… zł brutto (słownie: ………………. złotych
brutto) określonej w ofercie Wykonawcy. Stawka za 1 MWh zawiera kwotę podatku akcyzowego
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.”
Pytanie nr 7
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §5 ust 3 Czy Zamawiający dopuści
możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych obejmującej więcej niż 1 PPE z dołączonym
załącznikiem ze zużyciem dla każdego punktu poboru osobno?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostawia brzmienie § 5 ust. 3 Załącznika nr 8A do SIWZ
(wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) bez zmian.
Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na treść zapisu zawartego w § 14 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 8A do SIWZ
(wzór umowy dla części nr 1 zamówienia).
Pytanie nr 8
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §5 ust 4 Zamawiający określił dzień zapłaty
faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu
Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami
obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną
na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się
z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostawia brzmienie § 5 ust. 4 Załącznika nr 8A do SIWZ
(wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) bez zmian.
Pytanie nr 9
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §5 ust 6 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-wswykazu-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 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.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „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.”
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i modyfikuje brzmienie § 5 ust. 6 Załącznika nr 8A do SIWZ (wzór
umowy dla części nr 1 zamówienia) w następujący sposób:
„6. Doręczenie błędnie wystawionej faktury powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem zadania drugiego. 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.”
Pytanie nr 10
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §5 ust 9 Czy Zamawiający posiada koncesję
na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE?
Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności Zamawiający
staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla
podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w
ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i
uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz
odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej,
wydanej przez Prezesa URE. § 5 ust. 9 Załącznika nr 8A do SIWZ (wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) oraz
Załącznik nr 7A do SIWZ (Formularz Oferty dla części 1 zamówienia) pozostają bez zmian.
Pytanie nr 11
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §7 Informujemy, że zapisy dotyczące kar
umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca
zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów
w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację
zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do
wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na
wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na
kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. W ocenie Zamawiającego zapisy odnoszące się do kar
umownych są proporcjonalne i celowe z uwagi na wartość umowy oraz ryzyko związane z niewykonaniem bądź
nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Zamawiający nie widzi możliwości ich usunięcia. Z kolei,

w zakresie obowiązków Zamawiającego mieści się przede wszystkim terminowe regulowanie należności za
pobraną energię elektryczną i Wykonawca ma tu roszczenie o zapłatę odsetek w przypadku zaistnienia
ewentualnych opóźnień. Dlatego też, w ramach umowy nie ma możliwości wprowadzenia adekwatnych kar na
rzecz Wykonawcy.
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej zastosowanie mają stosowne zapisy Kodeksu cywilnego i nie
ma konieczności wprowadzania w ich miejsce zapisu proponowanego w postawionym pytaniu.
Pytanie nr 12
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §8 ust 1 Informujemy, że zgodnie z art. 6b
ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania
dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14dniowego 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 przedmiotowego
zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…) pomimo uprzedniego
bezskutecznego pisemnego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży
energii elektrycznej.”.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje brzmienie § 8 ust. 1 Załącznika nr 8A do SIWZ
(wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) w następujący sposób:
„1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający powstrzymuje się
z zapłatą wynagrodzenia za faktycznie pobraną energię elektryczną, co najmniej 30 dni po upływie
terminu płatności.”
Pytanie nr 13
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §10 ust 1 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 dodanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie
każdego punktu poboru z dniem …, lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zgodnie z § 2 ust. 2 Załącznika nr 8A do SIWZ (wzór umowy
dla części nr 1 zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u właściwych OSD, w imieniu
Zamawiającego, pisemnego zgłoszenia o zawarciu Umowy na sprzedaż energii elektrycznej, w terminie
umożliwiającym i gwarantującym rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2021 r.
Pytanie nr 14
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §12 ust 1 ppkt 1 Wykonawca zwraca się
z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, 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. Ponadto wyznaczenie
tak krótkiego czasu na usunięcie uchybień w rzeczywistości uniemożliwia zrealizowanie żądania
Zamawiającego.
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Zamawiający może złożyć
reklamację , która powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku. W przypadku przekroczenia
14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. W opinii Zamawiającego zapis umowny ma na celu
zabezpieczenie interesów Zamawiającego, dla którego kluczowe jest otrzymywania w sposób nieprzerwany
i bezkolizyjny energii elektrycznej. Z uwagi na spoczywające na Zamawiającym zadania powierzone przepisami
prawa, jakiekolwiek przerwy w dostawach energii elektrycznej są niedopuszczalne. Istnienie zapisu nie oznacza,
że Zamawiający skorzysta z tego uprawnienia.
Pytanie nr 15
„Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §2 ust 2 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:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje brzmienie § 3 pkt 3 Załącznika nr 8A do SIWZ
(wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) w następujący sposób:
„3) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych dla prawidłowej realizacji Umowy, w tym
kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym dokumentów i informacji wymaganych
w celu dokonania przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Dokumenty
i informacje wymagane w celu dokonania przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych (od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) do dnia zawarcia Umowy.”
Pytanie nr 16
„Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który
upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy,
że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy
sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.”

Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Pytanie nr 17
„SIWZ Rozdział XV , Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §6 Wykonawca zwraca
się z wnioskiem o odstąpienie przez Zmawiającego od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia § 6 Załącznika nr 8A do SIWZ (wzór umowy
dla części nr 1 zamówienia) bez zmian.
Pytanie nr 18
„SIWZ Rozdział XV , Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia §6 Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami
technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej,
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent/Beneficjenci w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmą gwarancję wystawioną w formie
elektronicznej?”
Odpowiedź:
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
albo poręczenia, Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie przez Wykonawcę zabezpieczenia w postaci
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby umocowane do tego
u wystawcy gwarancji albo poręczenia i przesłanej pocztą elektroniczną.
Pytanie nr 19
„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 1) status wytwórcy,
o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020
r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło
z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 2)
status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym
wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby
w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu
przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do
punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) ani statusu prosumenta energii
odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).
Pytanie nr 20
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym
w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko
kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisów dotyczących
zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe
Pytanie nr 21
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym
w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez
Wykonawcę?"
Odpowiedź:
Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisów dotyczących
ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowanych przez Wykonawcę.
Pytanie nr 22
„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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.”
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże Wykonawcy dane oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniem § 3 pkt
3 Załącznika nr 8A do SIWZ (wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) w brzmieniu nadanym zmianą dokonaną
w odpowiedzi na pytanie nr 15, gdzie przedmiotowa kwestia została uwzględniona.
Pytanie nr 23
„W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie
informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu
poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego sposób przedstawienia zużycia energii elektrycznej w SIWZ jest wystarczający do
skalkulowania wartości zamówienia.
Pytanie nr 24
„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 ?
h) 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?"
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:
Zamawiający wskazuje, że informacje o które prosi Wykonawca w pytaniu 24 lit. a, b, c, d, e, f, g zawarte są
w SIWZ.
Odpowiedz na pytanie pod lit. h: Zamawiający nie posiada zawartych umów/ aneksów w ramach akcji
promocyjnych lub lojalnościowych.
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Pytanie nr 1
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 1 poprzez wprowadzenie zapisu o treści:
„Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008
roku o podatku akcyzowym.”?
Zapis ten ma na celu jednoznaczne wskazanie, że Wykonawca powinien doliczać podatek akcyzowy do ceny
energii elektrycznej.”
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje § 1 Załącznika nr 8A do SIWZ (wzór umowy dla
części nr 1 zamówienia) poprzez dodanie ust. 10 w brzmieniu:
„10. Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 poz. 722).”

rozumieniu

przepisów

ustawy

Pytanie nr 2
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 2 ust. 7 zdanie trzecie, tj::
"Uchybienie terminowi dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
uprawnia Zamawiającego do wykupienia dla Wykonawcy ubezpieczenia o tożsamym zakresie na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz dokonania potrącenia kosztu ubezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy."?
Wykonawca posiada polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony 00/100) USD oraz
polisę OC nadwyżkowe z sumą nadwyżkową 100.000.0000,00 (sto milionów 00/100) USD.
Polisy odpowiedzialności cywilnej zawierane są w okresach dwunastomiesięcznych. U Wykonawcy okres ten
rozpoczyna się w maju danego roku kalendarzowego. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności i zakres
ryzyka Instytucje Ubezpieczeniowe nie oferują polis na okres dłuższy niż okres jednego roku.
Niniejszy zapis rodzi więc ryzyko podwójnego ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku wykupienia przez
Zamawiającego ubezpieczenia dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia:
a) Certyfikatu potwierdzającego zakres ochrony w dniu rozpoczęcia obowiązywania nowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
b) Kopii dokumentu potwierdzającego opłacenie jednorazowej składki w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia.
Biorąc pod uwagę przewidziany w § 6 wymóg złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, które służyć ma pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie powyższej możliwości i umożliwienie Wykonawcy złożenie
oferty w niniejszym postępowaniu.”
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje brzmienie ust. 7 w § 2 Załącznika nr 8A do
SIWZ (wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) w następujący sposób:
„7. Jeżeli w czasie trwania Umowy zakończy się ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z dotychczas wiążącej
Wykonawcę umowy ubezpieczenia, wówczas ma on obowiązek niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania
dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na zasadach
określonych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem zdania następnego. W dniu rozpoczęcia
obowiązywania nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
kopię certyfikatu potwierdzającego zakres ochrony, a w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia
obowiązywania nowego ubezpieczenia – kopię dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.”
Pytanie nr 3
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury
(§ 5 ust. 3)?

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez
Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej,
tzw. e-faktura.
Wykonawca umieszcza faktury w postaci elektronicznej na dedykowanym Zamawiającemu portalu w sposób
gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność treści, jak również ich czytelność. Na wskazany
przez Zamawiającego adres e-mail Wykonawca kieruje dane dostępu do portalu a po wygenerowaniu się
faktury w systemie wysyłane jest każdorazowo powiadomienie o wystawieniu faktury wraz z linkiem do
pobrania dokumentu.
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu e-Faktury oraz inne e-Dokumenty na portalu internetowym przez
okres 5 lat od końca roku, w którym wystawiono e-Fakturę/e-Dokument.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia brzmienie § 5 ust. 3 Załącznika nr 8A do
SIWZ (wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) bez zmian.
Zamawiający nie wyraża także zgody na otrzymywanie faktur za pośrednictwem dedykowanego portalu
internetowego. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z § 5 ust. 7 Załącznika nr 8A do SIWZ (wzór umowy dla
części nr 1 zamówienia) Wykonawca może przesyłać faktury na adres: faktury@imgw.pl.
Pytanie nr 4
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ należności na
rachunek bankowy Wykonawcy (§ 5 ust. 4)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostawia brzmienia § 5 ust. 4 Załącznika nr 8A do SIWZ
(wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) bez zmian.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 5 poprzez wprowadzenie zapisu o treści:
„Cena energii elektrycznej netto zawiera kwotę podatku akcyzowego.”?
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Stosowna modyfikacja brzmienia § 5 ust. 1 Załącznika nr 8A
do SIWZ (wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) w tym zakresie miała miejsce w ramach zmiany dokonanej
w odpowiedzi na pytanie nr 6 zawartej we Wniosku nr 1 z dnia 30 września 2020 r.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów § 7 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 5 w sposób gwarantujący
przyznanie uprawnień z nich wynikających dla obu Stronom Umowy.
Propozycja zapisów:

a) § 7 ust. 2: „Zapłata kary umownej przez jedną ze Stron nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku
odstąpienia od Umowy.”
b) § 7 ust. 4: „Niezależnie od zapłaty kary umownej, Strony mogą dochodzić naprawienia szkody, w zakresie w
jakim wykracza ona poza wartość naliczonej kary umownej, na zasadach ogólnych.”
c) § 7 ust. 5: „Zapłata kary umownej przez jedną ze Stron nie wyłącza innych uprawnień przysługujących
Stronom w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. W ocenie Zamawiającego zapisy odnoszące się do kar
umownych są proporcjonalne i celowe z uwagi na wartość umowy oraz ryzyko związane z niewykonaniem bądź
nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Zamawiający nie widzi możliwości ich usunięcia. Z kolei
w zakresie obowiązków Zamawiającego mieści się przede wszystkim terminowe regulowanie należności za
pobraną energię elektryczną i Wykonawca ma tu roszczenie o zapłatę odsetek w przypadku zaistnienia
ewentualnych opóźnień. Dlatego też w ramach umowy nie ma możliwości wprowadzenia adekwatnych kar na
rzecz Wykonawcy.
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej zastosowanie mają stosowne zapisy Kodeksu cywilnego i nie
ma konieczności wprowadzania w ich miejsce zapisu proponowanego w postawionym pytaniu.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w § 7 zapisu w zakresie kar umownych należnych
Wykonawcy od Zamawiającego, o treści:
„W przypadku odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn innych niż wskazane w § 12 ust. 1
Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia postanowienia § 12 Załącznika nr 8A do
SIWZ (wzór umowy dla części nr 1 zamówienia) bez zmian. Patrz również odpowiedź na pytanie 6 powyżej.
Pytanie nr 8
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą w drodze korespondencyjnej?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. Możliwe jest podpisanie umowy przez obie
strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (Zamawiający posiada taki podpis).

Wzór umowy dla części nr 1 zamówienia stanowiący Załącznik nr 8A do SIWZ o ujednoliconej treści zostaje
udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

