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WYJAŚNIENIE TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie 

podstawowym pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni 
publicznej w gminie 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
 
Pytanie 1. 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 dla każdej 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. 



Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 
błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez 
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy 
Prawo energetyczne.   
Odpowiedź 1. 
Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dane konieczne w procesie zmiany sprzedawcy oraz 
dokumenty, konieczne do prawidłowego bez przeszkodowego przeprowadzenia zgłoszenie 
nowej umowy zakupu energii w ramach wymagań stawianych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA. 
 
Pytanie 2. 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 2. 
Dane o ppe były weryfikowane na podstawie aktualnych faktur za dystrybucję energii 
elektrycznej. 
 
Pytanie 3. 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 ? 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  
NAZWA FIRMY ……………………….. 
ADRES …………………………………. 
NIP  ……………………………………... 
KRS …………………………………….. 
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................  
…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 
.................................................................................................... wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
……………………………………………………… pod numerem KRS ………………………. NIP 
……………………………………. o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 
………………………….. PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą 
sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej 
z ...................... Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę 
rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i 
Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 
dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży 
energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści 
nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego 
wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej 



umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane 
oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  
bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru 
umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji 
Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych 
świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to 
warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o 
przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii 
elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne 
świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza 
sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo 
zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie 
poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie 
można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom 
..................................... oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są 
zobowiązane względem .................................. do wykonywania takich czynności oraz 
właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie 
zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym 
na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w 
pkt od 1 do 5. 

Oświadczam(y), że: 

• nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym 
sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 

• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  
roku, 

• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego 
sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:  

☐  …………………….       

☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę 

sprzedawcy z urzędu, a w przypadku, gdy sprzedawcą z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego 
sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia 
zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 

 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem 
faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy 
oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas 
obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ………………… 
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 



Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 Podpis(y) Mocodawcy 

 
Odpowiedź 3. 
Dołączone do projektowanych postanowień umowy pełnomocnictwo zawiera wszelkie 
zobowiązania konieczne w procesie zmiany sprzedawcy oraz wyczerpuje w pełni wymagania 
wobec łączach na przyszłość relacji pomiędzy stronami.,  
 
Pytanie 4. Wykonawca wskazuje, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując powiadomienia o 
zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do wskazania sprzedawcy rezerwowego. 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, na etapie 
podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego? 
Odpowiedź 4.  
Przed podpisaniem umowy z Wybranym wykonawcą, zamawiający wskaże wybranego 
sprzedawcę rezerwowego. 
 
Pytanie 5. 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 5. 
O tym, jaki jest okres rozliczeniowy decyduje taryfa przedsiębiorstwa energetycznego. Niestety, 
OSD nie dotrzymuje terminów rozliczeń stosując rozliczenia cząstkowe. Zatem zamawiający nie 
jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi identyfikującej terminy rozliczenia w stosunku do 
poszczególnych ppe. 
Wykonawca, w przypadku, gdy te dane będą w procesie fakturowania okażą się niezbędne, 
będzie mógł na mocy pełnomocnictwa o taka informacje do OSD wystąpić. 
 
Pytanie 6. 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 6. 
Zamawiający prosi uprzejmie, o wnikliwe analizowanie dokumentacji postępowania. W wykazie 
ppe wyraźnie wskazano informację o tym, że jest to kolejna zmiana sprzedawcy, co oznacza, że 
nie było dla tych ppe przeszkód w dokonywaniu zmian, w tym tych, które wynikają ze 
swobodnego korzystania z majątku i dostępu do układów pomiarowo –rozliczeniowych. 
  
Pytanie 7. 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 czy 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź 7. 
Zamawiający poinformował w dokumentacji, że wyraża zgodę na podpisanie umów w ramach 
wymiany korespondencji. 
 
Pytanie 8.  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 8. 
Zamawiający przed wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur VAT za pośrednictwem kanałów 
elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy, musiałby poznać te 
zasady, których wykonawca nie udostępnił. 
Zamawiający równocześnie informuje, że istnieje możliwość składania faktur w formie 
elektronicznej na adres zamawiającego. 
Równocześnie informujemy, ze począwszy od października 2021 podatnicy będą mogli korzystać 
z faktur ustrukturyzowanych jako jednej z trzech dopuszczanych form dokumentowania 
transakcji. Sprzedawca usługi lub towaru będzie mógł zatem wystawiać i  korzystać z: 

• faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym 

• faktur elektronicznych (PDF, XML, faktury z podpisem elektronicznym), 

• faktur elektronicznych ustrukturyzowanych (tzn. faktur elektronicznych, wystawianych z 
użyciem Krajowego Systemu Faktur). 

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu programów kadrowo-
płacowych podatników, które będą połączone z system teleinformatycznym Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF). W efekcie po zakończeniu sprzedaży podatnik powinien łączyć się z systemem, 
aby wystawiona faktura została zarejestrowana i aby został nadany jej odpowiedni numer.  
Faktury ustrukturyzowane będą systemem dobrowolnym - tzn.: 

• sprzedawca może zdecydować się z nich skorzystać, 

• nabywca może zdecydować się odebrać taką fakturę poprzez potwierdzenie  (ale nie 
musi). 
 

Pytanie 9. Z uwagi na bardzo krótki termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy 
zwracamy się z prośbą o podanie terminu, w którym zostaną przekazane umowy wraz z 
dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu PZS? Jednocześnie informujemy, że 
Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po 
podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych od 
Zamawiającego. 
Odpowiedź 9. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne dokumenty niezwłocznie po upłynięciu terminów 
oznaczonych w Pzp. 
 
 



Pytanie 10. 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 10. 
Zamawiający wykluczył z przetargu punktu poboru energii powiązane z instalacjami 
wytwórczymi. 
 
Pytanie 11.  
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 (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek 
stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) 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 za wskazany przez OSD okres.  
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 za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu 
wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)? 
Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach 
rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.  
Odpowiedź 11. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystawienia faktur za zużycie energii elektrycznej 
wskazane przez OSD w terminach przez niego stosowanych. 
Pytanie 12.  
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 12. 
Zamawiający akceptuje rozwiązanie stosowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 13.  
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 13. 
Załącznik 1b do SWZ  w par. 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie: 
Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
było: 
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
Pytanie 14.  
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.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-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 § 7 ust. 13 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 14. 
Zapisem wystarczającym jest obowiązek wskazania przez Wykonawcę właściwego rachunku. 
Należy przez to rozumieć, że wskazanie rachunku niewłaściwego automatycznie wstrzymuje 
dokonanie płatności. 
 
Pytanie 15.  
Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez 
Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku 
spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 
profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty 
należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację 
przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego 
z obowiązku terminowej zapłaty należności.” 
Odpowiedź 15. 
Zamawiający nie uwzględni wnioskowanej zmiany. 
 



Pytanie 16.  
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 16. 
Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie trudniący się obrotem energią elektryczną, zdaje sobie 
sprawę, że w przypadku zaniedbania w wykonaniu czynności związanych z procedurą zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej naraża Zamawiającego na wdrożenie rezerwowej sprzedaży 
energii elektrycznej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby potwierdził wykonanie 
procedury. Sama czynność nie jest czynnością wymagającą nadzwyczajnego zaangażowania, 
natomiast skutki braku tej informacji w przypadku zaniechania są dla Zamawiającego dotkliwe. 
Zamawiający wymaga rzetelnego wykonania wymaganych zobowiązań. 
 
Pytanie 17.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, 
iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) w obrębie tych 
grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych 
nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru 
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w 
Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” Zgodnie z zapisem w Rozdz. 2 ust. 2.2.5 SWZ.  
Odpowiedź 18. 
Wśród zmian w projektowanych postanowieniach umowy znajduje się regulacja, mówiąca o 
zwiększeniu ilości ppe wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, a które tio grupy taryfowe są 
jednym z parametrów przedmiotu zamówienia. 
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