
 

 

Znak sprawy: CIS-WAZ.271.1.2023 

 

Warszawa, dnia 7.02.2023 r.  

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

Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust 1 i ust 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), udziela następujących wyjaśnień i dokonuje 
zmiany SWZ. 

Pytanie 1 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną 
poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisaną umowę wraz z niezbędnymi danymi 
i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego). 

Odpowiedź 

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

Pytanie 2 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 3 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 2 ust. 2 - Wykonawca informuje, że wskazany przez 
Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres 
rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez 
Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi 
stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do 
treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym 
przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych 
pomiarowo-rozliczeniowych od OSD".  

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy § 2 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 
Faktura będzie wystawiona w terminie do 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. 

Pytanie 4 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 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 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. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku 
dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.  

Odpowiedź 

Faktury mogą być wysyłane pocztą rejestrowaną i w takim przypadku Wykonawca będzie w stanie ustalić termin 
dostarczenia faktury, choćby przy użyciu powszechnie dostępnego narzędzia do śledzenia przesyłek na stronie 
Poczty Polskiej. Termin płatności należności wynikających z faktury nie ma nic wspólnego z obowiązkiem 
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podatkowym leżącym po stronie Wykonawcy. Jak sam Wykonawca zauważył, obowiązek podatkowy powstaje z 
chwilą wystawienia faktury, a zatem jego termin będzie Wykonawcy znany. 

Pytanie 5 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 2 ust. 2 i ust. 4 - Wykonawca informuje, że zgodnie z 
możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr 
NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". 
Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź 

Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT.  

Pytanie 6 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 2 ust. 5 - 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 

Wskazany przez Wykonawcę przepis odnosi się wyłącznie do miejsca spełnienia świadczenia, a nie do terminu. 
Regulacja dotycząca terminu spełnienia świadczenia znajduje się w art. 455 K.c. i ma charakter całkowicie 
dyspozytywny, zależny od ustaleń umownych. Zamawiający podtrzymuje obecne postanowienia projektu 
umowy.  

Pytanie 7 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 4 ust. 5 – Wykonawca informuje, że dostęp do urządzeń i 
instalacji mogą mieć upoważnieni pracowni OSD. Wnosimy zatem o modyfikacje zapisu.  

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje  § 4 ust. 5 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy który otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia upoważnionym pracownikom OSD Wykonawcy dostępu do 
urządzeń i instalacji należących do sieci energetycznej, zlokalizowanych w obiekcie, pod nadzorem pracownika 
Zamawiającego oraz zapewnienia pracownikom Wykonawcy niezbędnej pomocy w celu należytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

Pytanie 8 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 7 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są 
nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę 
proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 
adekwatnych kar umownych lub 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 

Zamawiający podtrzymuje obecne postanowienia projektu umowy. 

Pytanie 9 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 8 ust. 3 - 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 bez konieczności 
przedstawiania propozycji nowych cen. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego 
zapisu do treści: "W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o podstawie zmiany cen 
jednostkowych,. Ceny energii elektrycznej zostaną odpowiednio powiększone lub pomniejszone o kwotę 
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 
sporządzenia aneksu do umowy. Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania 
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umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. 
Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".  

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje  § 8 ust. 3 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy który otrzymuje brzmienie: 

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o podstawie zmiany cen jednostkowych,. Ceny energii 
elektrycznej zostaną odpowiednio powiększone lub pomniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków 
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do 
umowy. Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem 
nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii 
elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od 
dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 

Pytanie 10 Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy - § 12 oraz Załącznik nr 3 i nr 4 do umowy – Mając na względzie 
charakter fizyczny zamawianych dóbr – sprzedawany prąd elektryczny dostarczany samoczynnie przez linie 
energetyczne, Wykonawca informuje, że wymagania bezpieczeństwa informacji wskazane w załączniku nr 3 do 
umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej nie dotyczą realizacji umowy. Jest to dokumentem 
nadmiarowym w tym przypadku. Również zawarcie umowy powierzenia danych jest bezzasadne. W związku z 
powyższym wnosimy o uśnięcie ww. załączników oraz zapisów w § 7 ust. 1 pkt. 2) i pkt 3) i § 12. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy. Jeżeli dane postanowienia nie będą znajdowały 
zastosowania, Wykonawca nie będzie ich stosował.   

Pytanie 11 Załącznik nr 2 do Umowy – Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wprowadzenie zapisów dot. przewarzania danych osobnych u Wykonawcy.  

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadzi do umowy zapisy Wykonawcy dotyczące przewarzania danych osobowych. 

Pytanie 12 Zwracamy 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 podtrzymuje obecne postanowienia projektu umowy. 

Pytanie 13 Prosimy 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?  

Odpowiedź 

Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z umowami 
dystrybucyjnymi. 

Pytanie 14 Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego zawartej umowy kompleksowej do OSD?  

Odpowiedź 
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Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa. 

Pytanie 15 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. 2021 r. poz. 610 ze 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? W 
przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów 
poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że 
objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz 
zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia 
elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa 
powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem 
wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego 
źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących 
wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu 
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na 
kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy 
Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii 
elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny 
za bilansowanie handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu 
uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. 
W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do 
których Zamawiający posiada status wytwórcy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź 
wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający 
posiada 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 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE. 

Odpowiedź 

Zamawiający jest odbiorcą końcowym i nie posiada statusu wytwórcy.  

Pytanie 16 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; - wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; b) dokumentów jednostki objętej 
postępowaniem: - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia 
umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo 
energetyczne; - 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.  

Odpowiedź 

Wymagane  procedury zostaną przez Zamawiającego dochowane. 

Pytanie 17 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) 
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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 ma aktualnie umowę kompleksową zawartą na czas określony, nie wymaga ona wypowiedzenia  

Pytanie 18 Czy Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zapisów ustawy o środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 
roku ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie jest uprawniony do skorzystania z zapisów tej ustawy.  

 

 
Dyrektor 

Centrum Informatyki Statystycznej 

Marcin Piekarek 
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