
1 

 

 

 

 

Teatr Narodowy                                                                    Warszawa, 25 września 2019 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 20/2019 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ 

Informujemy, że w dniu 23 września 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania 

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1  

„SIWZ Rozdział 18, pkt. 18. 2 — istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy - Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez 

Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie 

umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do 

realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o 

zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu 

poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez 

OSD".” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Umowa będzie obowiązywała od dnia 01.01.2020 r. 

 

Pytanie nr 2  

„SIWZ Rozdział 18, pkt. 18. 9 — istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy - 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. 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”. 
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Dodatkowo 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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

„SIWZ Rozdział 18, pkt. 18. 10 — istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy - Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia 

umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę 

zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy 

stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło 

zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki 

zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę 

wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować 

wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony 

umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie 

przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy — Prawo Zamówień Publicznych.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

„SIWZ Rozdział 18, pkt. 18. 11 — istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy — Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są 

nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 5 

„SIWZ Rozdział 18, pkt. 18. 14 — istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy— Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar 

umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową i nie będzie 

potrącał kar z faktur Wykonawcy. 

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla 

potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów 

rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do 

pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) 

Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie 

się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w 

księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. 

Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca 

nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

„Załącznik nr 1 SIWZ - 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 świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego 

OSD?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi 

umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 

świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD. 

 

Pytanie nr 7 

„Załącznik nr 1 SIWZ —Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

OSD – innogy Stoen Operator Sp. Z o.o. 

 

Pytanie 8 

„SIWZ, rozdział 18 pkt. 18.10 - Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo 

wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może 

wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas 

oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane 
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jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, 

na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę 

wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować 

wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu 

strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o 

usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy — Prawo Zamówień 

Publicznych.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

„SIWZ, rozdział 18 pkt. 18.11 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są 

nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć 

sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej 

realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia 

wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę 

Zamawiającego Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar 

umownych lub o usunięcie powyższych 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 Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 

„SIWZ, rozdział 18 pkt. 18.14 - Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar 

umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, 

że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich 

udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 

otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności 

operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o 

rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i 

przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach 

rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto 

informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma 

możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

„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 Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia  

w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD.  

 

Pytanie nr 12 

„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: 

- 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; 

b) dokumentów jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 
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tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne.” 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zamawiający nie przekaże danych do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy. Zamawiający przekaże niezbędne dane dotyczące zgłoszenia umowy 

sprzedaży do OSD. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisał: 

 

Krzysztof Wielądek 

Główny specjalista  

ds. zabezpieczenia 

elektrycznego w TN 

 


