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Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
DSO.271.2.9.2020                                                                                     Kraków, 04-08-2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: zakup energii elektrycznej dla 
budynku NCN w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, Znak sprawy: DSO.271.2.9.2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz informacje na 
temat dokonanych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:

Pytanie 1
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 dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na 
wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości 
stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia 
oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej. 

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-
w-dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją 
elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP 
wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem 
uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których 
niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji 
w postępowaniu.

Odpowiedź 1
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na złożenie oferty drogą elektroniczną i podtrzymuje 
zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2
Załącznik nr 6 do SIWZ § 6 ust. 9. 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, 
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czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności 
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę IPU w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 3
Załącznik nr 6 do SIWZ § 6 ust. 11. 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 3
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę IPU w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4
Załącznik nr 6 do SIWZ § 8 ust. 3
 1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez 
Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilość 
energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w 
którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe 
(Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego).  
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku 
wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy,  rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem 
okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło 
do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną 
energię do dnia rozwiązania Umowy."

2. 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 4
Zamawiający informuje, iż w przypadku przekroczenia kwoty umowy zapłaci za ostatecznie zużytą 
energię elektryczną, jednak Wynagrodzenie Wykonawcy nie  może przekroczyć kwoty maksymalnej 
wskazanej w Umowie (§ 6 ust. 5 IPU). 
Ponadto zgodnie z zapisami w IPU, umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli zostanie osiągnięta wskazana w 
niej wartość. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są 
zobowiązani kontrolować umowę, oraz w przypadku możliwości  przekroczenia wartości umowy 
reagować stosunkowo wcześniej, gdyż zgodnie z IPU nie można przekroczyć kwoty maksymalnej. 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę IPU w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 5
Załącznik nr 6 do SIWZ § 9 ust. 1. 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 
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realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny 
ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 5
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę IPU w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 6
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 6
Zamawiający informuje, iż dopuści zawarcie umowy zarówno drogą korespondencyjną jak i 
elektroniczną.

Pytanie 7
1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą
2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa) 
3)      data zawarcia umowy
4)      obowiązuje od 
5)     obowiązuje do
6)   okres wypowiedzenia [m/c]

W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych 
informacji:

7)    numer umowy z OSD,
8)   data zawarcia
9)   obowiązuje od
10)   obowiązuje do

      11)   okres wypowiedzenia [m/c]

Odpowiedź 7
Zamawiający informuje, iż:

      1)      nr umowy z obecnym sprzedawcą to DSO.272.1.13.2019,
2)      jest to umowa sprzedaży
3)      data zawarcia umowy to 16.09.2019

      4)      umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, jednakże nie wcześniej niż od pozytywnego 
przeprowadzenia procedury zgłoszenia sprzedawcy i przyjęcia umowy do realizacji przez OSD – 
ostatecznie sprzedaż jest realizowana od 02.10.2019 r.
      5)     umowa obowiązuje do dnia 30 września 2020 r.

6)     okres wypowiedzenia [m/c] - umowa obowiązuje do dnia 30 września 2020 r.
W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych 
informacji:
      7)    numer umowy z OSD - OKR/50054656/B/2019

8)   data zawarcia  - 09-08-2019
      9)   obowiązuje od 25-08.2019
     10)   obowiązuje na czas nieoznaczony
     11)  jednomiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
 okres wypowiedzenia [m/c]

Pytanie 8
Wykonawca prosi o informację, kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie aktualnie 
obowiązujących umów?

Odpowiedź 8
Obecnie obowiązujące umowy nie wymagają wypowiedzenia.
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Pytanie 9
 Dotyczy § 6 ust. 4 Załącznika „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY” .
 Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
 Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?

Odpowiedź 9
Zamawiający informuje, iż w przypadku przekroczenia kwoty umowy zapłaci za ostatecznie zużytą 
energię elektryczną, jednak Wynagrodzenie Wykonawcy nie  może przekroczyć kwoty maksymalnej 
wskazanej w Umowie (§ 6 ust. 5 IPU). 
Ponadto zgodnie z zapisami w IPU, umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli zostanie osiągnięta wskazana w 
niej wartość. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są 
zobowiązani kontrolować umowę, oraz w przypadku możliwości  przekroczenia wartości umowy 
reagować stosunkowo wcześniej, gdyż zgodnie z IPU nie można przekroczyć kwoty maksymalnej. 

Pytanie 10
   Dotyczy § 6 ust. 9 Załącznika „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY” .

Wykonawca informuje, że posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie 
podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi 
rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do 
identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają 
obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników 
VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy 
ujawnionych w wykazie. W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest 
rachunkiem wirtualnym, służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie 
podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa 
Finansów z dnia 16.09.2019 roku wynika , iż obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom 
narzędzi umożliwiającym weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który 
znajduje się w wykazie MF. Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować 
negatywnymi konsekwencjami. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający 
zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji 
numeru rachunku: „ Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do 
jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki 
w powyższym pkt.

Odpowiedź 10
Rachunkiem właściwym  do zapłaty przez Zamawiającego będzie rachunek wskazany w umowie 
przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający informuje, iż zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego 
się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: „ Wyszukiwany numer 
rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na 
wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w przedmiotowym pkt.

Pytanie 11
Dotyczy § 6 ust. 9 Załącznika „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY” .

Wykonawca informuje, że numer rachunku bankowego zostanie wskazany na fakturze, w 
związku z tym czy w razie konieczności Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca przed terminem 
płatności pierwszej faktury, przedstawił (w formie pisemnej) Zamawiającemu, wykaz numerów 
rachunków bankowych, na które dokonywane będą płatności?

Odpowiedź 11
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę IPU w przedmiotowym zakresie.
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Pytanie 12
Dotyczy § 6 ust. 9 Załącznika „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY” .

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź 12
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w tym zakresie. Zamawiający informuje, iż  faktury 
można również dostarczyć elektronicznie.

Pytanie 13
Dotyczy § 9 ust. 1 Załącznika „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY” .
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu i usunięcie kar umownych. W przypadku zgody na usunięcie 
zapisu, Wykonawca wnosi o obniżenie kar.

Odpowiedź 13
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany IPU w tym zakresie.

Pytanie 14
Czy zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ.

Odpowiedź 14
Zamawiający informuje, iż nie ma zawartych żadnych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych 
w SIWZ.

Pytanie 15
Czy numer identyfikacyjny Punktu poboru energii nadane przez OSD i wskazane przez 
Zamawiającego w Załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest zgodny z numerem 
Punktu poboru energii umieszczonym przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących 
podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).

Odpowiedź 15
Zamawiający informuje, iż numer identyfikacyjny Punktu poboru energii nadane przez OSD i 
wskazane przez Zamawiającego w Załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest zgodny 
z numerem Punktu poboru energii umieszczonym przez obecnego sprzedawcę na dokumentach 
stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).

Pytanie 16
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w 
wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
- nr NIP
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- moc umowna; 
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
- planowane roczne zużycie energii;
- grupy taryfowe;
Oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
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- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające 
błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. 
Sprzedawcy rezerwowego.

Odpowiedź 16
Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 17
Dotyczy § 10 ust. 2 lit. a) Załącznika „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY”  ( dot. 
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a także obowiązków związanych z zakupem praw 
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej)
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w IPU tak, aby zmiana wynagrodzenia w 
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązywały od dnia wejścia w 
życie nowych przepisów i nie wymagały przekazywania wniosku do Zamawiającego. Przedmiotowe 
zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania 
których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek np. podatku VAT czy podatku 
akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Ponadto nie wyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT 
naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza 
zasadę równego traktowania stron postępowania.
W związku z powyższym Wykonawca prosi również o modyfikację treści wyżej wskazanego zapisu co 
będzie zgodne ust. 3.

Odpowiedź 17
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody  na zmiany IPU w tym zakresie.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść zmian przy przygotowywaniu 
składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia nie 
skutkują zmianami treści SIWZ i nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie 
skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też 
Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

Zbigniew Błocki

                        Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
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