
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie 

Warszawa, dnia 25 października 2019 r. 

Adm-290/245/19 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii 

elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4 w 

Warszawie" SPRAWA WSA-ZP-10/2019 - działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z 

wyjaśnieniami oraz dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 2 ust. 1, § 7 ust. 3 - Wykonawca zwraca się z prośbą o 

wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii 

elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru energii. Jednocześnie informujemy, że zawarcie 

umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów 

dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z 

prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy. 

Grupa taryfowa (C21) została wskazana w formularzu ofertowym, który jest Załącznikiem Nr 1 do 

Umowy będącym integralną częścią Umowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany grupy taryfowej. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 4 ust. 2 pkt 2) - Wykonawca wskazuje,, że zmiana 

parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie 

z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W 

związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: W przypadku 

gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych 

opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia 

Dodatkowo wyjaśniamy, że zmiana parametrów technicznych w aktywnej obecnie umowie 

dystrybucyjnej lub zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji wiąże się ze złożeniem 

wniosku do OSD o zmianę takiej umowy. OSD na rozpatrzenie wniosku o taką zmianę ma czas do 21 

dni kalendarzowych. Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować 

proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa 

Pytanie 1. 

Odpowiedź. 

Pytanie 2. 
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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 prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający 

wystąpi samodzielnie o taką zmianę i dokona zmiany parametrów technicznych w umowie o 

świadczenie usług dystrybucji przed zawarciem umowy sprzedaży energii wynikającej z zakończenia 

niniejszego postępowania? W przypadku scedowania tego obowiązku na Wykonawcę prosimy o 

udzielenie informacji czy Zamawiający ma świadomość, że umowa może wejść w życie najwcześniej po 

42 dniach od podpisania umowy wynikającej z rozstrzygniętego niniejszego przetargu (do 21 dni trwa 

realizacja wniosku dot. zmiany umowy dystrybucyjnej przez OSD + 21 dni trwa proces zmiany 

sprzedawcy) oraz przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa i wymaganych dokumentów rejestrowych. 

Jednocześnie informujemy, że opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element 

przygotowywanej przez zamawiającego SIWZ co oznacza, że powinien być kompletny i szczegółowy. 

Niedopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ogólny i niedookreślony oraz 

przenoszący na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia w trakcie przygotowywania 

ofert. Nakaz kompletnego i szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia wyklucza dopuszczalność 

zastrzeżenia na rzecz zamawiającego swobody dokonywania zmian w realizacji zamówienia czym może 

być zmiana parametrów technicznych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o 

wskazanie właściwej grupy taryfowej. Jednocześnie informujemy, że zmiana parametrów 

dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy, a ich zmiana, np. w przypadku zmiany 

grupy taryfowej, może oznaczać zmianę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zwracamy 

się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu i dodanie zapisu: „zmiana parametrów 

technicznych możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz 

wycenione w formularzu Ofertowym Wykonawcy." 

Odpowiedź. 

Zamawiający w dn. 09.10.2019 wystąpił do OSD z wnioskiem o zmianę mocy umownej na przyłączu 

kod PPE PL 000001 00696 00000000000000008446, nr przyłącza 1269978, numer licznika 32891997 

w ramach tej samej grupy taryfowej tj. C21 (z 440 kW na 250 kW). Wartość mocy umownej (po 

zmianie tj. 250 kW) została uwzględniona w treści SIWZ (klauzula VIII ust. 2 pkt 1). Zmiana mocy 

umownej wejdzie w życie przed podpisaniem Umowy na dostawę energii elektrycznej będącej 

przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający w tym przypadku jak i w każdym następnym, 

ponosić będzie opłaty zgodnie z taryfą OSD, co wynika z Umowy na dystrybucję energii elektrycznej 

oraz treści § 2 ust. 4 Wzoru Umowy. Zamawiający nie przewiduje zmiany grupy taryfowej. 

W konsekwencji powyższego, w § 7 Wzoru Umowy po ust. 6 dodaje się ust. 7, który otrzymuje 

brzmienie: 
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„7. IV przypadku, gdy zmiano parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością 

ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfg OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich 

uiszczenia, zmiana parametrów technicznych możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, 

które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w formularzu Ofertowym Wykonawcy." 

Pytanie 3. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 7 ust. 4 - Wykonawca informuje, że wskazany przez 

Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż 

okres rozliczeniowy z Zamawiającym nie zawsze pokrywa się z okresem przekazywania danych 

pomiarowych przez OSD do Wykonawcy, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na 

podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi 

stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego 

zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem przekazywania 

danych pomiarowych przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 

otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. Istniejący zapis § 8 ust. 2 Wzoru Umowy 

zapewnia Wykonawcy termin rozliczeń zgodny z procedurami OSD. 

Pytanie 4. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 8 ust. 3 - 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. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, 

czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności 

wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie...dni od daty wystawienia". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. Istniejący zapis § 8 ust. 3 pkt 2-3 Wzoru 

Umowy umożliwia Wykonawcy przesłanie faktur Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej 

(elektroniczne faktury) lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (e-faktury) co 

eliminuje ryzyko opóźnień w przypadku przesyłania faktur listem zwykłym. 
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Pytanie 5. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 12 ust. 1 pkt. 1 - Zamawiający określił 3-miesięczny okres 

wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w 

każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142. ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który 

stanowi, że umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy zawierane w trybie 

Pzp zostały przez ustawodawcę skonstruowane, jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym i 

powinny istnieć aż do upływu terminu na jaki zostały zawarte, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie 

przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Taka technika rozwiązywania umowy, gdyż o ile 

strony osiągają ten sam cel (wygaśnięcie umowy z określoną datą), o tyle sam sposób jej zakończenia 

może zostać uznany za naruszający art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w istocie 

strony dokonują istotnej zmiany umowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość 

zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć na jaki okres czasu strony umowy pozostają nią 

związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Jednocześnie wskazujemy, na uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 

145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

Pytanie 6. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 12 ust. 2 - Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 

przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno 

dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej 

realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w 

przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

Pytanie 7. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. a) - Wykonawca informuje, że 

ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od 

sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w 

postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot 

kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę 

między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na 

podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż ewentualną szkodą Zamawiającego z tytułu zakupu energii elektrycznej od 

sprzedawcy rezerwowego stanowić będzie różnica między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy Strona 4 z 8 



rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym 

Wykonawcą. 

Pytanie 8. 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. b) - Zwracamy uwagę, że określona przez 

Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień 

opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę dokumentów, w przypadku ich utraty, w terminie w 

skazanym w § 5 ust. 5, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co 

umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość 

podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania 

sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki 

poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu 

ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. 

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

Pytanie 9. 

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? 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. 

Zamawiający dopuszcza także wzór pełnomocnictwa stosowany powszechnie przez Wykonawcę. 

Pytanie 10. 

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; Strona 5 z £ 



- 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; 

b) dokumentów 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 

rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

Odpowiedź. 

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zostało to 

uregulowane w treści klauzuli XLIII ust. 8 SIWZ, § 2 ust. 7 oraz § 4 ust. 2 Wzoru Umowy. 

Pytanie 11. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony czy nieokreślony? 

b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia 

obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający 

samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne 

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

c) 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 ? 

d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak -
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jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych ? 

Odpowiedź. 

a) Zamawiający posiada zawartą Umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony. 

b) Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej został wskazany w klauzuli VIII ust. 4 SIWZ. Okres 

wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej wynosi jeden miesiąc, 

umowa obowiązuje do dn. do dnia 31 stycznia 2020 r do godz. 24.00. Przedmiot niniejszej Umowy 

obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę wszelkich działań koniecznych do zmiany 

sprzedawcy energii elektrycznej (także wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy) na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, co zostało uregulowane w treści § 2 ust. 7 oraz § 5 ust. 1 

pkt 1 Wzoru Umowy. 

c) Zamawiający nie będzie zawierał Umowy gdyż posiada zawartą Umowę na dystrybucję energii 

elektrycznej na czas nieokreślony. 

d) Zamawiający nie zawarł takich umów/aneksów. 

Pytanie 12. 

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. 

Zostało to uregulowane w treści klauzuli VIII ust. 4 zdanie drugie SIWZ oraz § 4 ust. 3 pkt 1 Wzoru 

Umowy. 

Pytanie 13. 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 

dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 

dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji 

wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych 

może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa 

URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku gdy 

zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat 

zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia." 

Odpowiedź. 

Zostało to uregulowane w odpowiedzi na Pytanie Nr 2 niniejszego pisma. 
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Pytanie 14. 

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

Odpowiedź. 

Zostało to uregulowane w treści klauzuli XLIII ust. 4 SIWZ. 

Pytanie 15. 

Wnoszę o dodanie w załączniku nr 3 (wzór umowy) następującego punktu: „ W przypadku wejścia w 

życie zmian dotyczących podatku akcyzowego, ceny ulegną zmianie o wartość wynikającą z nałożonych 

lub zmienionych przez ustawodawcę obowiązków Sprzedawcy, które nie zostały uwzględnione w cenie 

energii elektrycznej w dniu zawarcia Umowy. Zmiana cen w przypadku zmian dotyczących podatku 

akcyzowego nie wymaga podpisania aneksu do Umów i zostanie wprowadzona do rozliczeń w drodze 

jednostronnego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, na co niniejszym Odbiorca wyraża zgodę. 

Sprzedawca dokona korekty uprzednio wystawionych dokumentów rozliczeniowych za cały okres 

objęty obowiązkami lub okres od dnia wejścia w życie powyższych zmian." 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany 

podatku akcyzowego została uregulowa na w § 14 ust. 1 pkt 1 oraz § 14 ust. 2 pkt 1 Wzoru Umowy. 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się 
integralną częścią SIWZ. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

Odpowiedź. 
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