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Teatr Narodowy                                                                           Warszawa, 25 kwietnia 2022 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 6/2022 

 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

 

Dotyczy: zapytań do SWZ 

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania 

do treści SWZ: 

 

Pytanie 1 - SWZ pkt 13 

„Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez Wykonawcę?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umowy drogą korespondencyjną lub  

w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

 

Pytanie 2 - SWZ pkt 14 oraz Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §8 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent w przypadku 

wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmie gwarancję wystawioną  

w formie elektronicznej, podpisaną podpisami kwalifikowanymi?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przyjmie zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie 

gwarancji bankowej – w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi. 

 

Pytanie 3 - SWZ pkt 14 oraz Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §8 

„Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania 

lub w następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych  

(w przypadku gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bądź adresach wraz  

ze wskazaniem osoby z imienia i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie 

tradycyjnej), na które mają zostać przesłane dokumenty potwierdzające udzielenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancje bankowe) oraz informację  

o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone zabezpieczenia w formie pieniężnej?” 

 

 



2 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskaże dane adresowe na jakie ma zostać przekazany dokument potwierdzający 

wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nr rachunku bankowego, na który 

powinno zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

został wskazany w pkt 14.6 SWZ. 

 

Pytanie 4 - SWZ pkt 14 oraz Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §8 pkt 12 

„Prosimy o usunięcie zapisu. Zgodnie z ustawą PZP zapis ten dotyczy sytuacji, gdy okres  

na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat. Niniejsze postępowanie dotyczy 

30 miesięcznego okresu sprzedaży, w związku z czym przywołane zapisu nie będą mieć 

zastosowania.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał stosownego sprostowania w treści SWZ i Załącznika nr 6 do SWZ. 

 

Pytanie 5 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §1 ust 6 

„Czy Zamawiający ma świadomość że aby rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej,  

było możliwe od 01.07.2022 r umowa z wyłonionym Wykonawcą musi zostać podpisana  

do 02.06.2022r.(z uwagi na przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej  

- zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni oraz z minimalnym 

czasem potrzebnym Wykonawcy do sparametryzowania umowy w systemie i dokonania 

innych niezbędnych czynności aby zgłosić umowę do OSD). Niewywiązanie się z tego terminu 

może spowodować konieczność zakup energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 

rezerwowego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zna obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. 

 

Pytanie 6 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §2 ust 1 

„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 01.07.2022r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu 

umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy 

 i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.  

 

Pytanie 7 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §3 ust 1 oraz Załącznik nr 2  

do SWZ - Formularz oferty pkt 1, SWZ pkt 11 

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących stawki VAT, jaką należy zastosować.  
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W formularzu oferty jest mowa o 23% podatku VAT, z kolei we wzorze umowy §3 ust 1 

oraz SWZ pkt 11 - 5%. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał stosownego sprostowania w treści Załącznika nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie 8 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §3 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 Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści możliwość przekazywania faktur Vat za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych na wskazany adres poczty elektronicznej. Zamawiający dokonał stosownego 

sprostowania do treści Załącznika nr 6 do SWZ. 

 

Pytanie 9 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §3 ust 8 

„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 SWZ. 

 

Pytanie 10 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §3 ust 11 

„Informujemy, ze numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze 

wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do 

treści: „Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT”.” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał stosownego sprostowania do treści Załącznika nr 6 do SWZ. 

 

Pytanie 11 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §3 ust 12 

„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 Zamawiającego: 

Zamawiający zna przepisy Kodeksu cywilnego w tym zakresie. Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę zapisów SWZ. 

 

Pytanie 12 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §4 ust 1, Załącznik nr 3 do umowy 

„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 według 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: 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD według wzoru 

Zamawiającego lub według wzoru Wykonawcy. Zamawiający dokonał stosownego 

sprostowania do treści Załącznika nr 6 do SWZ. 

 

Pytanie 13 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §7 ust 2 i 3  

„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 ryzyka związanego 

z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się  

na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. 

 

Pytanie 14 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §7 ust 2 i 3 

„Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca 

każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne  
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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 § 7 ust. 2 i ust. 3 Załącznika nr 6 do SWZ określono że: „Wykonawca wyraża zgodę,  

aby kara umowna została potrącona z faktury/faktur Wykonawcy na podstawie noty 

obciążeniowej.” Nota obciążeniowa stanowić będzie oddzielny dokument księgowy. 

 

Pytanie 15 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy- §10 

„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 Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w 

Ofercie, oznaczały będą 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 SWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał stosownego sprostowania do treści Załącznika nr 6 do SWZ. 

 

Pytanie 16  

„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; 
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-  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 Zamawiającego: 

Zamawiający przekaże niezbędne dane (w plikach pdf) dotyczące zgłoszenia umowy sprzedaży 

do OSD.  

 

Pytanie 17 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone  

na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji 

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? 

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte 

są na czas określony, czy nieokreślony? 

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej? 

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 

na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej 

czynności Wykonawcę? 

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji  

w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe 

oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na 

czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy ? 

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów  

w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

a) Zamawiający posiada umowy rozdzielone: umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę 

na świadczenie usług dystrybucji. 

b) Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny. 

c) Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony. 

d) Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej to ENERGA-OBRÓT S.A. 

e) Umowa na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest na czas określony i wygasa z dniem 

30.06.2022 r. 

f) Umowa wygasa z dniem 30.06.2022 r. 

g) Zamawiający ma zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji na czas nieokreślony. 

h) Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych. 

 

Pytanie 18 

„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). 

Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają 

wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie  

z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. 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?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych 

w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 

przekazywanych Wykonawcy przez OSD. Zostało to określone w § 3 ust. 3 Załącznika nr 6  

do SWZ. 

 

 

 

 

 

Podpisał: 

 

Krzysztof Wielądek 

Główny specjalista  

ds. zabezpieczenia 

elektrycznego w TN 

 


