
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  

2 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.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym 

w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi  

na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający informuje, że w umowie nie zostaną uwzględnione zapisy dotyczące zabezpieczenia 

realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe. 

 

Pytanie 2.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym 

w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zaproponowane przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający informuje, że w umowie nie zostaną uwzględnione zapisy dotyczące ustanowienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 3.  

Dotyczy § 8 ust. 2 umowy – prosimy o potwierdzenie czy okres rozliczeniowy Zamawiającego jest 

zgodny z miesiącem kalendarzowym? Wykonawca informuje, że okres rozliczeniowy nie zawsze 

pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę 

na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych otrzymanych od właściwego OSD, zgodnie  

z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą  

o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną 



odbywać się będą w oparciu o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę na podstawie odczytów 

rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD”. 

 

Odpowiedź na pytanie 3. 

Zamawiający informuje, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy i tym samym nie 

wyraża zgody na proponowaną modyfikację i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy (§ 8  

ust. 2 i ust. 3).  

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż OSD również stosuje miesięczny okres rozliczeniowy. 

 

Pytanie 4.  

Dotyczy § 9 ust. 4 umowy – Wykonawca informuje, 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 na pytanie 4. 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji brzmienia § 7 ust. 1 umowy. Normy 

regulujące czas i miejsce spełnienia świadczenia, w tym powołana z art. 454 § 1 KC  należą  

do kategorii norm dyspozytywnych, mają specyficzny i pożyteczny charakter, pozwalają bowiem 

stronom umowy oznaczyć czas i miejsce spełnienia świadczenia (lub świadczeń okresowych) tak aby 

było to dla nich korzystne. Swobodę stron ograniczają w myśl art. 353 kc zasady współżycia 

społecznego i stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. W umowie strony mogą ustalić, 

w którym momencie przy rozliczeniu bezgotówkowym zapłata jest dokonana. Mogą umówić się 

zatem, że będzie to dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika albo dzień uznania rachunku 

bankowego wierzyciela. Dopiero, gdy takich ustaleń nie poczyniono w umowie, należy stosować 

reguły wyinterpretowane z art. 454 KC. 

 

Pytanie 5.   

Dotyczy § 10 ust. 3 umowy – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne 

obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie 

dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców  

w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku  

w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  



o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez 

usunięcie słów 

„(…) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności  

w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze 

wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.” 

 

Odpowiedź na pytanie 5. 

Przepis art. 6b ust. 3 ustawy Prawo energetyczne nakłada obowiązek pisemnego powiadomienia 

odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej oraz wyznaczenia dodatkowego  

14 dniowego terminu na zapłatę w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych. Jednak 

ustawodawca nie czyni zakazu w powyższym zakresie w odniesieniu do pozostałych odbiorców. 

Zamawiający informuje, że korzystając z dobrodziejstwa swobody umów, podtrzymuje zapis zawarty 

we wzorze umowy (§ 10 ust. 3) i nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 

 

Pytanie 6.  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 

korespondencyjną. 

 

Odpowiedź na pytanie 6. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 7.  

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy dla punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- 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 

 - numer PPE 

oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo, 

- dokument nadania numeru NIP, 

- dokument nadania numeru REGON, 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 

rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

 

Odpowiedź na pytanie 7. 

Zamawiający informuje, że w dokumentacji dotyczącej postępowania znajdują się dane niezbędne  

do  przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii, natomiast pozostałe informacje zostaną 

przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 8.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust. 3 Umowy, na zapis o treści: „3. Strony ustalają następujący 

sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania danych przez OSD. 

 

Odpowiedź na pytanie 8. 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy  

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

 

Pytanie 9.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust. 1 Wzoru Umowy na zapis o treści:                             

„1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie .......  dni od daty ich wystawienia.” 

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. 

 

Odpowiedź na pytanie 9. 

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

zawarty we wzorze umowy (§9 ust.1). 

 

Pytanie 10.  

Dotyczy § 6 ust. 1 i  § 6 ust. 4,5 Wzoru Umowy. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie 

wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający 

rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków? 

 

Odpowiedź na pytanie 10. 

Zamawiający informuje, że kontrola wydatkowanych środków dokonywana będzie zarówno przez 

Wykonawcę jak i Zamawiającego. 

 

Pytanie 11.  

Dotyczy § 11 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar 

umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości 

poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych  

do wysokości poniesionej szkody (straty).” 

 

Odpowiedź na pytanie 11. 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. 

 

Pytanie 12.  

Dotyczy § 7 ust. 2 Projektu Umowy.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie,  

iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę 

danego punktu, jedynie 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 lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

 

 



Odpowiedź na pytanie 12. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji 

zapisu § 7 ust. 2 wzoru umowy, któremu nadaje brzmienie: 

„Grupa taryfowa może zostać zmieniona na pisemny wniosek Zamawiającego, raz na okres  

12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat – w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej 

taryfy. Zmiana nastąpi po spełnieniu warunków określonych przez Sprzedawcę, przy uwzględnieniu 

postanowień taryfy Sprzedawcy i uwarunkowania technicznego. Zmiana grupy taryfowej wymaga 

formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana grupy taryfowej możliwa jest 

jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy.” 

 

Pytanie 13.  

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 ? 

 

Odpowiedź na pytanie 13. 

Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa (zgodnie  

ze wzorem przedstawionym w dokumentacji). 

 

Pytanie 14. 

Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie 

z art. 24, w połączeniu z art. 26 oraz zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne -  

21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.06.2018r. nie jest możliwy do 

spełnienia przez Wykonawcę? 

Zwracamy się zatem z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od 

01.07.2018r. 

Odpowiedź na pytanie 14.  

Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do prośby dotyczącej zmiany terminu obowiązywania 

umowy.  



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 musi trwać aż  

21 dni 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. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy  

w ten sposób, że zmienia zapisy dotyczące: 

 

§ 3 „Standardy jakościowe” 

W niniejszym paragrafie dokonuje się zmiany poprzez dodanie w ust. 3 zwrotu: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii do obiektów Zamawiającego  

z przyczyn od niego niezależnych i przez niego niezawinionych (…).”  

 

§ 7 „Ceny i stawki opłat” 

Niniejszy paragraf otrzymuje brzmienie: 

„1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej będzie rozliczana zgodnie z cenami 

jednostkowymi netto za sprzedaż energii elektrycznej, podanymi i zagwarantowanymi przez 

Wykonawcę w ofercie, która stanowi załącznik nr 2 do umowy – w ramach grup taryfowych:  

B21 dla obiektu znajdującego się przy ul. Kordylewskiego 11 oraz C21 dla obiektu znajdującego się 

przy ul. Nad Drwiną 10.  Cena jednostkowa netto podana w Formularzu cenowym będzie stała  

w okresie objętym umową i nie ulega zmianom. 

2. Grupa taryfowa może zostać zmieniona na pisemny wniosek Zamawiającego, raz na okres  

12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat – w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej 

taryfy. Zmiana nastąpi po spełnieniu warunków określonych przez Sprzedawcę, przy uwzględnieniu 

postanowień taryfy Sprzedawcy i uwarunkowania technicznego. Zmiana grupy taryfowej wymaga 

formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana grupy taryfowej możliwa jest 

jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy. 

3. Cena jednostkowa brutto uwzględnia wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym podatek akcyzowy. 



4. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie tylko  w przypadku zmian obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 

zmiany ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

5. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 

właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu 

do umowy. 

 

§ 11 ust. 6 oraz ust. 8 „Odpowiedzialność Stron i kary umowne” 

Niniejsze przepisy otrzymuje brzmienie: 

„6. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto,  

o której mowa w  § 6 ust. 1 w razie niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych 

przez niego lub w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w  § 6 ust. 1 w razie nienależytego 

wykonania umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Przed naliczeniem kary umownej 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.” 

„8. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający 

jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

na zasadach ogólnych.” 

„9. Naliczenie kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 

uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania  

ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej.” 

 

§ 14 „Postanowienia końcowe” 

W niniejszym paragrafie dodaje się ustęp o treści: 

„Stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), każda ze Stron wyraża zgodę na  przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie przez drugą Stronę,  

w zakresie i do celów niezbędnych do jej wykonania. Stronom przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz do poprawiania ich. Udostępnienie danych przez Strony ma charakter 

dobrowolny.” 

 

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 


