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Do uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), pn. „Sprzedaż energii 

elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

Wykonawcy dotyczących Specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), które wpłynęły  

do ww. postępowania oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ zgodnie 

z poniższym:  

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego 

powszechnie przez Wykonawcę?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego w zakresie 

i o treści niezbędnej do skutecznego przeprowadzenia tej zmiany. Jeśli to będzie konieczne, 

Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą treści ww. pełnomocnictwa. W uzasadnionym przypadku 

Zamawiający może udzielić ww. pełnomocnictwa na wzorze powszechnie stosowanym przez 

Wykonawcę, o ile Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do jego treści. 

 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy ? 

-  dokumentów dla jednostki objętej postępowaniem: 

-   pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

-  dokument nadania numeru NIP/ REGON/ KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana 

jednostka; 
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- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) Zamawiający 

zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy niezbędnych 

informacji i dokumentów, w tym stosownych pełnomocnictw do skutecznego przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

W związku z powyższym Zmawiający informuje, że przekaże Wykonawcy dane oraz dokumenty,  

o których mowa w pytaniu, niezwłocznie po zawarciu umowy, zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 

Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ), w formie i formacie uzgodnionym  

z Wykonawcą.  

 

Zamawiający jednocześnie pragnie nadmienić, że przedmiotowe zamówienie obejmuje sprzedaż 

energii elektrycznej do dwóch PPE w jednej lokalizacji – do siedziby Zamawiającego przy ul. ks. I.J. 

Skorupki 4, 00-546 Warszawa.  

 

 

Pytanie nr 3: 

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 

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, 

wydanymi przez właściwego OSD?  

Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością 

poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji 

energii elektrycznej właściwego OSD.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że parametry dystrybucyjne zostały podane w Opisie przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz są zgodne z aktualną umową dystrybucyjną zawartą między 

Zamawiającym a OSD. 

 

Pytanie nr 4: 

SWZ , Rozdział 5 pkt 5.1 oraz Załącznik nr 2 – wzór umowy- §15 pkt 2 

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: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi 

od dnia ............. (najwcześniej od dnia 1 listopada 2022 r.)., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów 

dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: 

- w chwili zawierania umowy Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej uwzględniając czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy; 

- przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do dwóch PPE w jednej 

lokalizacji, do siedziby Zamawiającego przy ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa; 

- posiada zawartą na czas nieokreślony umowę z OSD, tj. Stoen Operator Sp. z o.o; 

- wymaga, aby Wykonawca w chwili zawarcia umowy z Zamawiającym posiadał obowiązującą 

generalną umowę dystrybucyjną z OSD, tj. Stoen Operator Sp. z o.o., umożliwiającą sprzedaż 

energii elektrycznej do PPE  Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 5: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - § 6 pkt 2 oraz § 13 pkt 2 

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się  

z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. 

przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: 

„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: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z: 

- § 6 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) „Do ceny jednostkowej 

netto za 1 MWh energii elektrycznej oraz stawki netto opłaty handlowej zostanie doliczony 

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży energii” 

- § 6 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) „Cena jednostkowa brutto 

energii elektrycznej oraz stawka brutto opłaty handlowej może ulec zmianie, poza zmianą  

o której mowa w ust. 2, wyłącznie w sytuacji zmian obowiązujących stawek podatku od 

towaru i usług (VAT). Zmiany te zachodzą automatycznie i nie wymagają sporządzenia 

aneksu do Umowy. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do 

określenia wysokości ceny jednostkowej brutto energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty 

handlowej, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, cena 

jednostkowa energii elektrycznej w ujęciu brutto lub stawka brutto opłaty handlowej, ulegnie 

odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług 

– bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość ceny jednostkowej brutto 

energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty handlowej w okresie od dnia obowiązywania 

zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części należności 

Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona 

stawka podatku. Na dzień podpisania Umowy stawka VAT wynosi .....%.” 
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- § 6 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) „W sytuacji, o której mowa 

w ust. 4 Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowaniem podpisem elektronicznym o wysokości 

nowej stawki podatku VAT oraz daty, od której ona obowiązuje”  

 

Pytanie nr 6: 

Załącznik nr 2 wzór umowy - § 7 pkt 2 

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, przy czym 

Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując 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 nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.  

 

Zamawiający informuje, że przepisy dotyczące rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD są 

uregulowane w § 7 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w których to 

zgodnie z: 

- § 7 ust. 2 „Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów 

rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora 

systemu dystrybucyjnego, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD”, 

- § 7 ust. 4 „Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego,  

w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od 

Operatora systemu dystrybucyjnego”, 

- § 7 ust. 5 pkt 1 „Faktury rozliczeniowe będą wystawiane w cyklach zgodnych z cyklem 

dokonywania odczytów układów pomiarowych, stosowanym przez OSD”, 

 

Pytanie nr 7: 

Załącznik nr 2 wzór umowy - § 7 pkt 2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu na: „Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na 

koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę danych 

pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego“. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 7 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy 

(Zał. nr 2 do SWZ) „Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego,  

w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od 

Operatora systemu dystrybucyjnego”. 

 

 

Pytanie nr 8: 

Załącznik nr 2 wzór umowy - § 7 pkt 7 

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 Wykonawcy 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: 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie wystawiania faktur, zgodnie  

z poniższym. 

 

MODYFIKACJA  SWZ 

 

 § 7 ust. 5 pkt 4) Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) otrzymuje brzmienie: 

 

 „4) Wykonawca zobowiązany jest wystawiać Faktury rozliczeniowe na Zamawiającego,  

tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 00-546 Warszawa, ul. ks. I. J. Skorupki 4, nr NIP 5251052103 

w formie papierowej albo elektronicznej - zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących 

zasad: 

a) w przypadku faktur w formie papierowej - Faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona 

na Zamawiającego oraz dostarczona na adres siedziby Zamawiającego; 

b) w przypadku faktury w formie elektronicznej – Faktura rozliczeniowa zostanie 

wystawiona na Zamawiającego w formacie pdf oraz przekazana na adres e-mail: 

kancelaria@bfg.pl; 

c) w przypadku ustrukturyzowanych elektronicznych faktur - Faktura rozliczeniowa 

zostanie wystawiona na Zamawiającego oraz przekazana za pośrednictwem 

centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur, 

tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem 

www.efaktura.gov.pl.  
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 § 7 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Zapłata zobowiązania nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr ......................prowadzony przez ………., wskazany w treści Faktury rozliczeniowej, w terminie 

21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

postanowieniami Umowy Faktury rozliczeniowej, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca 

zobowiązany będzie do doręczenia Zamawiającemu Faktury rozliczeniowej w ciągu 7 dni od dnia 

jej wystawienia. W razie niezachowania terminu doręczenia, termin płatności wskazany w 

Fakturze rozliczeniowej zostanie automatycznie przedłużony o czas wynikający z jego 

opóźnienia.” 

 

Pytanie nr 9: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy- § 7 pkt 8 

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 treści zapisu w sposób 

następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - § 8 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent w przypadku wnoszenia 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmą gwarancję wystawioną w formie elektronicznej, 

podpisaną podpisami kwalifikowanymi? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w postaci gwarancji bankowej wystawionej w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy - § 8 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub  

w następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku 

gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia  

i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać przesłane 

dokumenty potwierdzające udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje 
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bankowe) oraz informację o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia  

w formie pieniężnej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów został określony w pkt 3 SWZ.  

Korespondencję związaną z przekazaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji lub poręczenia należy kierować na adres siedziby Zamawiającego (forma pisemna 

papierowa) albo na adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl (forma elektroniczna). 

W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający niezwłocznie po zawiadomieniu o 

wyniku postępowania wystosuje do Wykonawcy na adres e-mail wskazany w ofercie prośbę o 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym prośbę o przekazanie 

Zamawiającemu projektu gwarancji lub poręczenia w celu uzgodnienia treści tego dokumentu (w 

przypadku formy niepieniężnej). 

 

Zasady wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym numer rachunku 

bankowego do wpłaty, określa pkt 16 SWZ. 

 

Pytanie nr 12: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy- § 8 ust. 3 

Informujemy, że zapis w umowie dotyczący  zwrócenia zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego ostatniej faktury za energię elektryczną uniemożliwia określenia 

dokładnego terminu od którego mamy naliczyć 30 dni, a tym samym wskazać np. termin obowiązywania 

gwarancji bankowej?  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu na zgodny z Art. 453.1 ustawy PZP 

 „Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ, zgodnie z poniższym. 

 

MODYFIKACJA  SWZ 

 

 § 8 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 i 2. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane.”. 

 

Pytanie nr 13: 

SWZ rozdz. 16, Załącznik nr 2 – wzór umowy - § 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści gwarancji zapis o alternatywnym sposobie 

złożenia pisemnego żądania wypłaty z gwarancji tj.: 
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„(…)W terminie 5 dni roboczych następujących po dniu otrzymania przez (nazwa banku) pierwszego 

pisemnego żądania zapłaty właściwie podpisanego przesłanego do (nazwa banku) w formie 

kluczowanego komunikatu SWIFT na adres: ….., zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie 

wykonał lub niewłaściwie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy. 

W przypadku żądania zapłaty sporządzonego w formie elektronicznej – żądanie zapłaty musi zostać 

przesłane w formacie pliku spakowanego przy wykorzystaniu oprogramowania typu ZIP lub RAR  

i zabezpieczonego hasłem, dołączonego do wiadomości e-mail, wysłanej na adres ……………. 

Żądanie zapłaty musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Do żądania zapłaty należy dołączyć dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, potwierdzający uprawnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych  

w imieniu Beneficjenta.”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wysyłania komunikatów SWIFT za pośrednictwem 

banku, w którym prowadzi rachunek bankowy.  

 

Zamawiający dodatkowo informuje, że treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji czy poręczenia będzie podlegała uzgodnieniom z Zamawiającym.  

 

Pytanie nr 14: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy- § 9 

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie 

wnosimy o dostosowanie postanowienia zawartego w ust. 6 do zasady równości stron stosunku 

cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis 

ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie 

Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 15: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy- § 9 pkt 1.1) 

Prosimy o rezygnację z kar umownych dot. dokonywania bilansowania handlowego w sposób sprzeczny 

z umową. 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)”. Zapisy w obecnym kształcie wpływają 

m.in. na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może 

negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 

Informujemy ponadto, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Warszawie, wyrażone w wyroku 

z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XVII AmE 39/15), zgodnie z którym: „Bilansowanie handlowe jest 

realizowane pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, a operatorem systemu 

przesyłowego (w zakresie zgłaszania umów sprzedaży) oraz pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym za 
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bilansowanie, a sprzedawcą energii (w zakresie rozliczeń za niezbilansowanie). W mechanizmie 

bilansowania odbiorca końcowy nie bierze bezpośrednio udziału (o ile nie jest jednocześnie podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe). Nie zawiera on umowy o bilansowanie handlowe,  

a jedynie umowę sprzedaży i o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczanie z tytułu 

niezbilansowania odbywa się za pośrednictwem sprzedawcy, niezależnie od tego, czy sprzedawca jest 

jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, czy jest nim inny podmiot. 

Podmiot zobowiązany do bilansowania handlowego może je prowadzić samodzielnie lub wskazać inny 

podmiot, który będzie świadczył dla niego taką usługę(…).” Dopuszczalne jest zatem przyznanie 

sprzedawcy uprawnienia do zlecenia wykonywania obowiązków w zakresie bilansowania handlowego 

innemu podmiotowi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 16: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy- § 9 pkt 5 

W przypadku braku zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie 

naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. 

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich 

prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 

otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej 

jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty 

i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i 

karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest 

nota obciążeniowa. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w ww. zakresie.  

 

Zamawiający informuje, iż wraz z żądaniem zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 5 w Projektowanych 

postanowieniach umowy (Zał. nr 2 do SWZ) zostanie wystawiona i przekazana Wykonawcy nota 

obciążeniowa. 

 

Pytanie nr 17: 

Załącznik nr 2 – wzór umowy- § 9 pkt 6 

informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości 

rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.  

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w ww. zakresie.  
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Zamawiający informuje, iż wraz z żądaniem zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 5 w Projektowanych 

postanowieniach umowy (Zał. nr 2 do SWZ) zostanie wystawiona i przekazana Wykonawcy nota 

obciążeniowa. 

 

Pytanie nr 18: 

SWZ rozdz.17 pkt.17.3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji: 

1. Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną oraz 

zawarcie umowy w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 

 

Pytanie nr 19: 

Prosimy o podanie  dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej? 

 

Odpowiedź: 

Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego jest  Respect Energy SA 

(dawniej TRMEW OBRÓT SA), adres: ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ, 

poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

a) pkt 14.1 SWZ, jak poniżej:  

 

„14.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

miniPortal - ePUAP, do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina przekazania 

oferty na ePUAP).” 

 

b) pkt 14.2 SWZ, jak poniżej:  

 

„14.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 za pomocą funkcjonalności 
Deszyfrowanie dostępnej dla Zamawiającego w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).” 
 

 

Powyższe odpowiedzi do SWZ oraz modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla 

Zamawiającego i Wykonawców.  
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