
Kraków, 07.05.2018r. 

Wykonawcy w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579 

ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu  

7 maja 2018 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579), 

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej  

na wskazany adres e-mail? 

  

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia na wskazany adres 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej i tym samym nie wyraża zgody na 

otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 3. 

Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców energii 

elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.06.2018r. Zgodnie  

z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy 

musi zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. W związku z tym,  

ze względu na procedury przetargowe, żaden Sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia świadczenia 

usługi od 01.06.2018 r. 

 

 



 

Odpowiedź na pytanie 3. 

Zgodnie z treścią art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne „Operator systemu przesyłowego oraz 

operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii 

elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego 

operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.”  

Jak wynika z literalnego brzmienia powyżej powołanego przepisu – termin 21 dni jest terminem 

maksymalnym („nie później niż w terminie 21 dni”), nie zaś sztywnym, tj. jedynym w którym można 

danej czynności dokonać.  

W praktyce oznacza to, że proces zmiany sprzedawcy nie może trwać dłużej niż 21 dni, jednak nie musi 

trwać aż tyle i może być to termin zdecydowanie krótszy.  

Jednak w przypadku kolizji terminów – Zamawiający zwraca uwagę na postanowienia umowne zawarte 

w § 5 ust. 1 zdanie 2 oraz § 3 ust. 3. 

 

Pytanie 4. 

Załącznik do SIWZ – Umowa - § 9 ust. 1 

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 komplikację przy ustalaniu 

prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w światle 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 pkt. A) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 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 ... dni od daty wystawienia”. 

 

Odpowiedź na pytanie 4. 

Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i podtrzymuje zapis zawarty 

we wzorze umowy (§ 9 ust. 1). 

 

Pytanie 5. 

Załącznik do SIWZ – Umowa - § 9 ust. 3 wnosimy o zmianę zapisu: „ Wykonawca –  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD za dany okres 



rozliczeniowy – wystawi Zamawiającemu 2 faktury: jedną dla punktu poboru przy  

ul. Kordylewskiego 11 oraz jedną dla punktu poboru przy ul. Nad Drwiną 10” 

  

Odpowiedź na pytanie 5. 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację umowy  

i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy (§ 9 ust. 3). 

 

 

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

 


