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Warszawa 2021-06-10 r. 
 
 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu 2021-06-10 otrzymaliśmy 
pytania dot. przetargu na dostawę usług telekomunikacyjnych (F1-208-01/21): 
 
1. Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych w zł/kWh z dokładnością do 
pięciu miejsc po przecinku? Ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii 
podawane są w zł/MWh, co w przeliczeniu na zł/kWh daje cenę z dokładnością do pięciu 
miejsc po przecinku 
2. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą 
korespondencyjną? 
3. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych 
w art. 308 ust 2 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 01.07.2021r., nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Rozstrzygnięcie 
postępowania oraz podpisanie umowy przedmiotowego postępowania nastąpi po terminie 
umożliwiającym przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i rozpoczęcie dostaw 
energii w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego. Mając na względzie powyższe, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 
elektrycznej na dzień 01.08.2021 r. 
4. W przypadku braku zgody na prośbę zawartą w pytaniu 3, prosimy o modyfikację 
wzoru umowy poprzez nadanie zapisowi  § 7, ust. 1 brzmienia: „Umowa wchodzi w życie z 
dniem 01.07.2021, jednakże dostawa energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi nie 
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 
umowy do realizacji przez OSD” oraz usunięciu z umowy zapisu znajdującego się w § 7, 
ust. 3 traktującego o rozpoczęciu sprzedaży energii przez Wykonawcę w dniu 01.07.2021 
r.. 
5. W związku z faktem, iż rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie 
umowy w terminie zgodnym z art. 308 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie 
musiało nastąpić w terminach uniemożliwiających rozpoczęcie dostaw energii przez 
wybranego Wykonawcę w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego, tj. od 01.07.2021 
r., zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu  zawartego w  §11 ust 2 (Istotne postanowienia 
umowy).  
6. Wykonawca wskazuje, że zgodnie  ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując 
powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do wskazania sprzedawcy 
rezerwowego. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej 
oferty, na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę 
rezerwowego? 
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7. Wykonawca wnosi o zmianę przewidywalnego terminu rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej na 01.08.2021r. Zgodnie z IRiESD sprzedawca na 21 dni przed zmianą 
sprzedawcy musi poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie 
sprzedawcy. W związku z tym, ze względu na procedury przetargowe nie mam możliwości 
rozpoczęcia świadczenia usługi od 01.07.2021r. 
8. Wykonawca wnosi o zmianę terminu wykonania zamówienia poprzez skrócenie go 
do dnia 31.12.2022r. 
9. Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli 
tak, to jaki jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie? 
10. Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPE objętych 
postępowaniem przetargowym, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej 
w terminach wskazanych w SIWZ? 
11. Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych? 
12. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez 
Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe 
są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? 
Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania 
zmiany parametrów technicznych. 
13. Czy numery punktów poboru energii wskazane przez Zamawiającego są zgodne z 
numerami Punktów umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach 
stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)? 
14. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ? 
16. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe, czy rozdzielone na 
umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? 
17. Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, 
Zamawiający będzie chciał sam podpisać umowy? 
18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny netto za energię elektryczną 
czynną całodobową w zł/kWh do pięciu miejsc po przecinku? 
Wykonawca wyjaśnia, że ceny energii elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii 
podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu 
miejsc po przecinku. 
19. Wykonawca prosi o usunięcie §11 Załącznik nr 4 do SIWZ IPWU. 
W przypadku braku zgody na usunięcie zapisu o karach, Wykonawca prosi o zmniejszenie 
wysokości kar o połowę. 
20. W przypadku braku zgody na usunięcie §11 Załącznik nr 4 do SIWZ, wykonawca 
prosi o dodanie zapisu, iż zapłata kar umownych będzie wyłącznie na podstawie noty 
obciążeniowej. 
21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku 
zmiany przepisów praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności 
energetycznej (koszt zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze 
publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii 
elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów. 
22. Dotyczy §6 ust.8 Załącznik nr 4 do SIWZ 
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Wykonawca informuję, 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. 
23. Wykonawca prosi o usunięcie Rozdz. III pkt 7.1 SWZ oraz pkt 7.3 SWZ 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do wyżej 
przedstawionych zapytań: 
 
Ad. 1 
Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmodyfikuje SIWZ. 
Ad. 2 
Zamawiający dopuszcza taką drogę. 
Ad. 3  
Zamawiający nie wyraża takiej zgody. 
Ad. 4 
Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmodyfikuje SIWZ. 
Ad. 5 
Zamawiający odpowiednio zmodyfikuje SIWZ. 
Ad. 6 
Zamawiający wskaże sprzedawcę rezerwowego na etapie podpisywania umowy. 
Ad. 7 
Odpowiedź jest w pytaniu 4. 
Ad. 8 
Zamawiający nie wyraża takiej zgody. 
Ad. 9 
Obecnie zamawiający nie ma umowy na dostarczanie energii z powodu likwidacji 
Wykonawcy poprzedniej umowy. 
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Ad. 10 
Zamawiający nie ma zawartych takich aneksów. 
Ad. 11 
Pytanie jest bezprzedmiotowe z powodu odpowiedzi na pytanie 10 
Ad. 12 
Parametry są zgodne 
Ad. 13 
Numery punktów są zgodne. 
Ad. 14 
Zamawiający przekaże niezbędne dane w formie elektronicznej. 
Ad. 15 
Patrz odpowiedź na pytanie 2. 
Ad. 16 
Zamawiający posiada umowy rozdzielone. 
Ad. 17 
Pytanie jest bezprzedmiotowe z powodu odpowiedzi na pytanie 16 
Ad. 18 
Patrz odpowiedź na pytanie 1. 
Ad. 19 
Zamawiający nie wyraża takiej zgody. 
Ad. 20 
Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmodyfikuje SIWZ. 
Ad. 21 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości wynagrodzenia, od dnia wejścia w życie 
właściwych przepisów, wynikającą bezpośrednio ze zmiany przepisów dotyczących praw 
majątkowych oraz certyfikatów efektywności energetycznej lub innych opłat o charakterze 
publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii elektrycznej oraz odpowiednio 
zmodyfikuje SIWZ. 
Ad. 22 
Zamawiający potwierdza, że 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”) 
Ad. 23 
Zamawiający usunie Rozdz. III pkt 7.1 SIWZ, ale nie wyrażamy zgody na usunięcie  
Rozdz. III pkt 7.3 SIWZ. 
 
 
 
 
Z poważaniem,  
  


