
 
 

 

Warszawa, 4.03.2022 r. 

 

  Strona internetowa prowadzonego postępowania 

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

 

ZAWIADOMIENIE NR 1  

O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 

2022 r.”, numer referencyjny: ZP-2/2022 

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii 

elektrycznej dla Muzeum Wojska Polskiego w 2022 r.” wpłynęły do Zamawiającego 

wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej wskazuję treść wniosków wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1: 

Rozdział III, pkt 3 i 5 SWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), Załącznik nr 5 do SWZ 

("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"), §2 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ 

("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy dla wszystkich punktów poboru Zamawiający posiada umowy rozdzielone na umowę 

sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Czy dla punktu 

o którym mowa w rozdziale III pkt 3.4) SWZ Zamawiający posiada umowę kompleksową 

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji? 

b) Dla których PPE 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) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na 

podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na 

warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

e) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów 

poboru?  

f) Na jaki okres zostały zawarte dotychczasowe umowy rezerwowej sprzedaży energii 

elektrycznej?  

g) Czy dotychczasowe umowy wymagają wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia 

oświadczenia o ich nie przedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres ich wypowiedzenia? 

h) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni 

do tej czynności Wykonawcę? 



 
 

 

i) 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 ? 

j) 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 na pytanie nr 1: 

a) Tak, Zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaży energii elektrycznej i 

umowę na świadczenie usług dystrybucji w zakresie wszystkich punktów poboru 

energii elektrycznej. 

b) Dla żadnego z PPE procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz 

pierwszy. 

c) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 

d) Zamawiający posiada zawarte umowy na świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. 

e) W zakresie PPE wymienionych w pkt III.3.1-3 SWZ dotychczasowym sprzedawcą jest 

sprzedawca rezerwowy – E.ON Polska S.A., zaś w zakresie punktów pobory 

wymienionych w pkt III.3.4 - ENTRADE Sp. z o.o.  

f) Dotychczasowe umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas 

nieokreślony.  

g) Dotychczasowa umowa sprzedaży rezerwowej wymaga wypowiedzenia. Okres 

wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

h) Zamawiający upoważni do wypowiedzenia umowy Wykonawcę. 

i) Zamawiający zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji 

w zakresie wszystkich punktów poboru na czas nieokreślony? 

j) Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w 

terminach przewidzianych w SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

§7 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"), Rozdział V 

SWZ ("Termin wykonania zamówienia"), Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz punktów poboru 

energii elektrycznej"), Rozdział III, pkt 3 SWZ („Opis przedmiotu zamówienia“) 

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 

264 lub art. 308 ust. 2 i 3 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 01.04.2022 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie 

powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej na dzień 01.05.2022 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów 

dystrybucyjnych, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 

umowy do realizacji przez OSD, do 31.12.2022 r. 

Równocześnie z uwagi na powyższe zwracam się z wnioskiem o korektę ilości energii objętej 

przedmiotem zamówienia w planowanym okresie sprzedaży energii. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu III.3 SWZ nadając mu brzmienie 

„3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), w okresie od 1.05.2022 r., jednak nie wcześniej niż 

po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD, do 31.12.2022 r. o łącznym szacunkowym wolumenie 2 332 500 kWh 

dla pięciu punktów poboru(…):” 

oraz modyfikacji punktu V SWZ nadając mu brzmienie: 

„Termin wykonania zamówienia: 1.05.2022 r., jednak nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez 

OSD, do 31.12.2022 r.” 

oraz zmiany §7 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

nadając mu brzmienie: 

„Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.05.2022 r., jednak nie wcześniej niż po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD, do 31.12.2022 r.” 

 

Załącznik nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 

Zawiadomienia. 

 

Pytanie nr 3  

§7 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"), Rozdział V 

SWZ ("Termin wykonania zamówienia"), Rozdział III, pkt 3 SWZ („Opis przedmiotu 

zamówienia“) 

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 01.05.2022 r., lecz nie 

wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD, do 31.12.2022 r.”. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany §7 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy nadając mu brzmienie 



 
 

 

„Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.05.2022 r., jednak nie wcześniej niż po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD, do 31.12.2022 r.” 

 

Pytanie nr 4  

Rozdział III, pkt 3 i 5 SWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), Załącznik nr 5 do SWZ 

("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"), §2 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ 

("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

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 Zamawiającego; 

- 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; 

- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 

b) dokumentów: 

- 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 na pytanie nr 4: 



 
 

 

Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

Pytanie Nr 5 

§4 ust. 2, pkt 5) i 6) Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Mając na względzie zobowiązania Wykonawcy wymienione SWZ, zwracamy się 

z zapytaniem 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 (druk w 

załączeniu)? 

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 na pytanie nr 5: 

Tak, 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. 

 

Pytanie nr  6 

§4 ust. 2, pkt 5) i 6) Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie 

przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których 

umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie 

pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie 

oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach 

zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Dla żadnego z punktów poboru energii procedura zmiany sprzedawcy nie będzie 

przeprowadzana po raz pierwszy. Dla żadnego z punktów poboru energii umowa 

dystrybucyjna nie jest zawarta na czas określony. 

 

Pytanie nr 7 

§4 ust. 2, pkt 5) i 6) Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została 

zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany 

przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie 

oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku 

możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający 



 
 

 

powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko 

wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. 

Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma 

czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją 

podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD 

umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki 

proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z 

zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej 

dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas 

nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie 

umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający zawarł umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony w zakresie wszystkich 

punktów poboru energii elektrycznej. 

 

Pytanie nr 8 

Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"), Rozdział III SWZ 

(„Opis przedmiotu zamówienia“) 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w 

swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych 

dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. 

W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania 

danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy 

wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze 

wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD 

jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Cykl rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. 

 

Pytanie nr 9 

§6 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na 

rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, natomiast faktura jako 

dokument księgowy powinna zostać u Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca 

zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury 

złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja 

winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 

reklamacji.” 



 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji §6 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ nadając mu brzmienie: 

„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, 

Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. 

Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty 

zgłoszenia reklamacji.” 

 

 

Pytanie nr 10 

§5 ust. 3-4 i 6 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

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 (również skorygowanych danych 

pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru 

energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają 

wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego 

i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez 

OSD okres.  

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 za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od 

okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)? 

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko 

w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści: 

„3. Należność Sprzedawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach 

rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktów poboru: 

1) Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej 

zlokalizowany przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa, 

2) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego 

zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie podstawowe), 

3) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego 

zlokalizowany przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie rezerwowe), 

4) Muzeum Wojska Polskiego, ul. Dymińska 13, 01-519 Warszawa (01 Przyłącze 

podstawa/rezerwa oraz 02 Przyłącze podstawa/rezerwa), 

jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 

przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy i ceny jednostkowej energii elektrycznej 



 
 

 

określonej w ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT 

według obowiązującej stawki. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 

przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres 

rozliczeniowy. 

(…) 

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 

21 dni od otrzymania przez Wykonawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD za 

wskazany przez OSD okres rozliczeniowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji §5 ust. 3-4 i 6 Załącznika nr 4 do SWZ nadając mu 

brzmienie: 

„3. Należność Sprzedawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla punktów poboru: 

1) Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej 

zlokalizowany przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa, 

2) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego zlokalizowany 

przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie podstawowe), 

3) Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego zlokalizowany 

przy ul. Jana Jeziorańskiego 4, 01-521 Warszawa (zasilanie rezerwowe), 

4) Muzeum Wojska Polskiego, ul. Dymińska 13, 01-519 Warszawa (01 Przyłącze 

podstawa/rezerwa oraz 02 Przyłącze podstawa/rezerwa), 

jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 

przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy i ceny jednostkowej energii elektrycznej 

określonej w ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT 

według obowiązującej stawki. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 

przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres 

rozliczeniowy. 

(…) 

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 

21 dni od otrzymania przez Wykonawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD za 

wskazany przez OSD okres rozliczeniowy.” 

 

Pytanie nr 11 

§6 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA 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 liczbę dni liczoną 

od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 

podatkowego, a to w konsekwencji naraża 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.  

Równocześnie 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: 

„1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. Fakt udokumentowania wpływu faktury 

w terminie krótszym niż 14 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym. Za dzień 

zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"), Rozdział III SWZ 

(„Opis przedmiotu zamówienia“) 

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi 

w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 

uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 

elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego 

dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 

 

Pytanie 13 

Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"), Rozdział III SWZ 

(„Opis przedmiotu zamówienia“) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-

rozliczeniowe w grupie taryfowej B (B21) są lub będą dostosowane do zasady TPA przed 



 
 

 

terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA 

prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo 

- rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku 

dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo- rozliczeniowych do zasady TPA po 

rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Zmawiający informuje, że wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do 

zasady TPA. 

 

Pytanie nr 14 

§2 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 

określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) 

lub zmienić grupę taryfową bądź moc umowną dla danego punktu, jedynie w obrębie tych 

grup taryfowych, które zostały określone w SWZ i wycenione w ofercie. Punkty z innych 

grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z 

uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: 

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej bądź zmiana mocy umownej dla 

danego punktu możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

Zamawiający nie przewiduje dodania w trakcie trwania umowy punktów poboru energii 

elektrycznej, w związku z powyższym zaproponowany zapis jest bezprzedmiotowy.  

 

Pytanie nr 15 

pkt 8 Załącznika nr 1 do SWZ ("OFERTA"), Rozdział XVIII, pkt 3 SWZ ("Informacje 

o formalnościach, jakie ...") 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez 

przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z dokumentami niezbędnymi 

do jej zgłoszenia do OSD) do Wykonawcy? 

Czy Zamawiający przygotuje dokument umowy i prześle go do wyłonionego 

w postępowaniu przetargowymi Wykonawcy? 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie/podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez 

przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z dokumentami niezbędnymi 

do jej zgłoszenia do OSD) do Wykonawcy. 

Tak, Zamawiający przygotuje dokument umowy i prześle go do wyłonionego 

w postępowaniu przetargowymi Wykonawcy. 



 
 

 

Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie/podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

 

Pytanie nr 16 

Rozdział III SWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz 

punktów poboru energii elektrycznej") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest 

podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z  odnawialnych źródeł energii lub 

wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do 

punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?  

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, 

że jest odbiorcą  końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie 

z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że 

wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności 

gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.  U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku 

do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta energii odnawialnej. 

 

Pytanie nr 17 

Rozdział III SWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz 

punktów poboru energii elektrycznej") 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa 

w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez 

Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie 

przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz 

zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których 

wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze 

zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźnei 

precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z  uwzględnieniem 

wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją 

odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W  dokumentacji przetargowej brak jest 

postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE 

oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za  bilansowanie handlowe 



 
 

 

zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji 

OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo 

energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z  niezbilansowania 

energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden 

podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znacznie w celu 

umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, 

iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia 

złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru 

energii.  

W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z 

prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego 

punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta energii odnawialnej. 

 

Pytanie nr 18 

Rozdział III SWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz 

punktów poboru energii elektrycznej") 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu status prosumenta energii 

odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą  końcowym 

wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne 

potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie 

stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.  U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii  

wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w 

stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym 

mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.  

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z 

mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w 

stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii 

elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci 

OSD, wytworzonej w  mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na  warunkach 

wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez 

Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno 

wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, 



 
 

 

jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia 

złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18: 

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta energii odnawialnej. 

 

Pytanie nr 19 

§5 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

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 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 na pytanie nr 19: 

Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. 

 

Pytanie nr 20 

Załącznik nr 1 do SWZ ("OFERTA") 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma 

to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 

5%, czy może zwykła stawka 23%? 

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % 

stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. 

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą 

wg obowiązujących przepisów prawnych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20: 

Wykonawcy przy obliczaniu ceny powinni zastosować zwykła stawkę 23%. 

 

Pytanie nr 21 

Rozdział III, pkt 3 SWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), Załącznik nr 5 do SWZ ("Wykaz 

punktów poboru energii elektrycznej") 

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację ilości energii objetej przedmiotem 

zamówienia. Ilości energii zawarte Rozdziale III, pkt 3 SWZ dla planowanego 9-



 
 

 

miesięcznego okresu sprzedaży są takie same jak suma rocznego szacowanego zużycia 

energii podana w Załączniku nr 5 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21: 

Zamawiający informuję, że podana ilość energii elektrycznej została obliczona dla 

maksymalnego okresu obowiązywania umowy tj. 9 miesięcy i dokonuje modyfikacji w 

załączniku nr 5 do SWZ w kolumnie 8 wprowadzając w pierwszym wierszu następującą treść: 

„Suma szacowanego zużycia energii [kWh]” 

 

Pytanie nr 22 

§3 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

W odniesieniu do przedmiotowego zapisu informujemy, że bonifikaty i ich wysokość zostały 

określone w § 42 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną. 

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania 

przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w 

terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie 

przedmiotowych zapisów do treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat 

za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 

30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 

odbiorców“. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany §3 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ. 

 

Pytanie nr 23 

§5 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"), Załącznik nr 

1 do SWZ ("OFERTA") 

 Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną 

w rozliczeniach dla punktów poboru w grupie taryfowej B21 jest Megawatogodzina [MWh]. 

Proszę o uwzględnienie powyższej jednostki, tj. [zł/MWh] w treści przedmiotowego zapisu 

oraz w Załączniku nr 1 do SWZ, przy prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru w wyżej 

wymienionej grupie taryfowej. 

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy 

Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) na  prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla 

grupy taryfowej B21 w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych odpowiednio 

w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh)? 

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej 

konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są 

zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ 

wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców. 



 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w §5 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ oraz Załącznika nr 1 

do SWZ.  

Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grupy taryfowej B21 

w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych odpowiedniow zł/MWh netto (1 

MWh=1000 kWh). 

 

Pytanie nr 24 

Załącznik nr 4 do SWZ ("ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY") 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy sprzedaży energii (dostawy energii) 

z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd 

Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 4 

do SWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24: 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy sprzedaży energii (dostawy energii) z wybranym 

Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który 

uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 4 do SWZ. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert. Punkt XV.2 oraz 

XV.7 otrzymują brzmienie: 

 

„2. Ofertę należy złożyć: do dnia 9.03.2022 r. do godz. 10:00.” 

 

„7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 9.03.2022 r. o godz. 14:00.” 
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