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Teatr Narodowy                                                                        Warszawa, 30 września 2021 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 12/2021 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na 

            „Dostawę energii elektrycznej dla Teatru Narodowego w Warszawie”  

 

Dotyczy: zapytań do SWZ 

Informujemy, że w dniu 28 września 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego:  

 

Pytanie 1 

  „SWZ pkt. 4 

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. Aby uniknąć 

niejasności co do aktualnej treści ustępu 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: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. 

Umowa będzie obowiązywała od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  

 

 

Pytanie 2 

„SWZ pkt. 13 

„Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie elektronicznej  

z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zgadza się na podpisanie Umowy w formie elektronicznej  

z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

 

Pytanie 3 

„SWZ pkt. 14.9 

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. 
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Pytanie 4 

„SWZ pkt. 14.9 

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 dostarczenia 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 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. 2018 poz. 2174 ze 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: „Wszelkie płatności […] wynikające z faktur 

VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia”” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. 

 

 

Pytanie 5 

  „SWZ pkt. 14.10 

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania 

przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający oczekuje możliwości wypowiedzenia umowy 

zasadniczo w każdym czasie. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się 

na czas oznaczony, należy więc 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 należy. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości 

zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki 

okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest 

niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży zawieranej na czas oznaczony zarówno 

po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania 

zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne 

rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem 

nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w całości na cały okres trwania 

umowy począwszy od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w opisanych realiach 

wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku hurtowym.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. 

 

 

Pytanie 6 

„SWZ pkt. 14.11 

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają 

zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy 

udzielaniu zamówień publicznych. 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.” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. 

 

 

Pytanie 7 

„Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi 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 

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 wyrazi zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za 

pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. Stosowny 

zapis zostanie wprowadzony do Umowy. 

 

 

Pytanie 8 

„Załącznik do SWZ nr 2,3,4 

Prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie udostępnia załączników w wersji edytowalnej. 

 

 

Pytanie 9 

„Załącznik nr 4 do SWZ 

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej 

zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu do treści: "Ceny energii 

elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem 

nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. 

Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy." 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. 

 

 

Pytanie 10 

„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? 
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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?" 

 

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 

31.12.2021 r. 

f) Umowa wygasa 31.12.2021 r. 

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

nieokreślony. 

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

 

 

Pytanie 11 

„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; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
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b) dokumentów dla każdej 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 okazać się konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a 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. 

 

 

Pytanie 12 

„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: 
Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia  

w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD. 

 

 

 

 

Podpisał: 

 

Tomasz Kruczkowski 

Kierownik Działu Administracji  

w Teatrze Narodowym 


