
 

 

CIS-WAZ.271.4.2022 Warszawa, dnia 01 wrzesień 2022 r.  

Do zainteresowanych wykonawców 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Kompleksowa dostawa energii 
elektrycznej do budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45, Numer 
referencyjny: CIS-WAZ.271.4.2022 

Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1.  Dotyczy Rozdział V SWZ 
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  Rozdział XVIII SWZ 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej przez strony 
podpisem kwalifikowanym, w trybie wymiany dokumentu drogą korespondencyjną. 
Pytanie 3. Dotyczy  Załącznik nr 1 do SWZ  
Prosimy o podanie numerów PPE i numerów liczników. 
Odpowiedź: 
Taryfa Biznes Mix B23 – zasilanie nr 1 
Nr PPE: PL_ZEOD_1463000552_33 
Nr licznika: 97829221 
Taryfa Biznes Plus B21 – zasilanie nr 2 
Nr PPE: PL_ZEOD_1463000377_45 
Nr licznika: 97829222  
Pytanie 4 Dotyczy Załącznik do SWZ Umowa § 2 ust 1 oraz § 2 ust 2 
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: „Wykonawca będzie prowadził rozliczenia za pobraną 
energię zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD, na podstawie otrzymanych od OSD 
danych pomiarowych. Zamawiający dopuszcza wystawienie zbiorczej faktury za miesiąc, w którym 
przypadał okres rozliczeniowy. Faktura będzie wystawiona w terminie do 14 dni po zakończeniu danego 
miesiąca.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wystawienia zbiorczej faktury. Faktury powinny być wystawiane osobno dla 
taryfy B21 i B23. 

Natomiast pozostała treść  dot rozliczeń jest zapisane w umowie w § 2 ust 1 oraz § 2 ust 2  

 „Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonywania dostawy energii eklektycznej na 
podstawie niniejszej umowy, odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie 
otrzymanych od Operatora systemu dystrybucyjnego (dalej: „OSD”) danych pomiarowych.”  
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„(…) Faktura będzie wystawiona w terminie do 14 dni po zakończeniu danego miesiąca.” 

Pytanie 5. Dotyczy Załącznik 2 do SWZ  § 2 ust 3 - 

Prosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca wystawia faktury VAT w oparciu o dane przekazywane Wykonawcy 
przez OSD.  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §2 ust 3 Załącznika nr 2 do SWZ. 
Pytanie 6. Dotyczy Załącznik do SWZ § 2 ust 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 nie wyraża zgody na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez 
Platformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 
Pytanie 7. Załącznik do SWZ § 2 ust 6 
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 podtrzymuje zapisy w §2 ust 6 Załącznika nr 2 do SWZ. 

Pytanie 8. Dotyczy Załącznik  do SWZ § 4 ust 5  

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). Wykonawcy zgodnie z przepisami przyjmują do 
rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie 
zapisu do treści: „Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są w okresach 
miesięcznych przez upoważnionego przedstawiciela OSD. Wykonawca wystawiać będzie faktury na 
podstawie wskazań układów pomiarowo –rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie 
rozliczeniowym” 
Odpowiedź  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §4 ust 5 Załącznika nr 2 do SWZ. Zapis nie dotyczy odczytu wskazań 
układu pomiarowego, który odbywa się zdalnie. 

Pytanie 9. Dotyczy Załącznik  do SWZ § 7 

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy 
o dostosowanie zapisu 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 
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ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się 
na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w §7 Załącznika nr 2 do SWZ. 

Pytanie 10. 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony 
jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania 
danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu 
rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego 
w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 
miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD 
jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.  

Odpowiedź 2021: 
Okres rozliczeniowy wskazany jest w §2 ust 1 Załącznika nr 2 do SWZ. 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonywania dostawy energii eklektycznej 
odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

Pytanie 11. 

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 jest w § 8 ust. 1  Załącznik nr 2 do SWZ, ostanie zdanie. 

Pytanie 12.  Dotyczy Załącznik do SWZ §10 
Wskazujemy iż zapisy dotyczące poufności danych i informacji są jednostronne. Prosimy o modyfikację 
zapisów, tak aby zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający zobowiązani byli do zachowania poufności i na 
obydwie strony mogła zostać nałożona kara. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy 
 
 

Dyrektor 
Centrum Informatyki Statystycznej 

Marcin Piekarek 
Podpisano podpisem kwalifikowanym 
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