
 

 

Znak sprawy: CIS-WAZ.271.8.2022 
Znak pisma: CIS-WAZ.271.8.2022.1 

Warszawa, dnia               03.11.2022 r.  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku 
Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45” 

 

Centrum Informatyki Statystycznej, na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1710), dalej ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1 

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów 
kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z 
zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 
Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia 
Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełni Istotne Postanowienia Umowy o zapisy wymagane przepisami prawa, o ile 
będą  niezbędne do wykonania umowy. 

Pytanie 2.  

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – formularz cenowy - Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym 
w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie w trybie 
przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym, niż 14 dni od daty opublikowania 
taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu 
pod tabelą o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w 
przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje 
automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do 
umowy.” 

Odpowiedź: 
Wnioskowany zapis znajduje się w umowie - Załącznik nr 2 do SWZ w § 8 ust. 1  , ostanie zdanie. 

Pytanie 3.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą 
korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej przez strony 
podpisem kwalifikowanym, w trybie wymiany dokumentu drogą korespondencyjną. 

Pytanie 4. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną 
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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? 

b) 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. 2020 r. poz. 261 ze 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. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku 
do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada żadnego z powyższych statusów. 

Pytanie 5.  

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 umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, 
czy nieokreślony? 

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii 
elektrycznej? 

d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy 
wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada jedną umowę kompleksową zawartą na czas określony do 31 grudnia 2022 r. 

Pytanie 6.  

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. W związku z powyższym Wykonawca 
zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów 
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, 
Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 

Odpowiedź: 
Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z 
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia 
usług dystrybucji.  
Wnioskowany zapis „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z 
koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do 
ich uiszczenia” znajduje się w umowie - Załącznik nr 2 do SWZ w § 8 ust. 1  , ostanie zdanie. 

Pytanie 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 



 

3 

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 umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez 
Platformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 

Pytanie 8.  

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ § 2 ust. 4. 

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 liczbę dni 
liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 
podatkowego, a to w konsekwencji naraża 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. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej 
obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do 
Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący 
sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §2 ust 4 Załącznika nr 2 do SWZ. 

Pytanie 9.  

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ § 2 ust. 5. 

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 podtrzymuje zapisy w §2 ust 5 Załącznika nr 2 do SWZ. 

 

 
Dyrektor 

Centrum Informatyki Statystycznej 
Marcin Piekarek 

Podpisano podpisem kwalifikowanym 
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