
 

 

 
                                             

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna 
w Ostrowie Wielkopolskim 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna 

63-400 Ostrów Wielkopolski;  ul. Partyzancka 27;  telefon 62 738 77 12;  fax 62 735 36 90 

e-mail: biuro@wodkan.com.pl; strona: wodkan.com.pl; NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343 

rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000039816 
kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł (opłacony w całości) 

 

       Ostrów Wielkopolski dn. 08.09.2021 r. 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2022 r. 

do 31 grudnia 2022 r. dla WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  

w Ostrowie Wielkopolskim. 

 
Nr referencyjny: UE/E/01/2021 

 

Pytanie 1: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą 
korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz  
z niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy lub w formie elektronicznej.  

 Czy Zamawiający przygotuje ww. dokumenty umów?. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. Zamawiający dopuszcza 
przygotowanie wzoru umowy. 
 
Pytanie 2: 
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:  
a) Zamawiający posiada status wytwórcy, w stosunku do punktu poboru energii „PWiK WODKAN 

SA - Elektrownia biogazowa Rąbczyn - Oczyszczalnia Ścieków”, PPE 590243842024855391,  

o czym mowa m.in. w punkcie 3.12 i 3.13 SWZ oraz §2 ust. 1. i ust. 4 Istotnych postanowień 

umowy. 

b) Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej w stosunku do punktów 

poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

 
Pytanie 3: 
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 
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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 wyraźne i 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:  
Zamawiający posiada status wytwórcy, w stosunku do punktu poboru energii „PWiK WODKAN SA 
- Elektrownia biogazowa Rąbczyn - Oczyszczalnia Ścieków”, PPE 590243842024855391,  
o czym mowa m.in. w punkcie 3.12 i 3.13 SWZ, opisie przedmiotu zamówienia - załączniku 8a  
– wiersz 15 i Istotnych postanowieniach umowy - §2 ust. 1. i ust. 4. 
Dokumentacja przetargowa zawiera wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot 
zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez 
Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii. W dokumentacji przetargowej zawarto 
postanowienia dotyczące wskazania strony kupującej energię wytworzoną w instalacji OZE - punkt 
3.12 SWZ i Istotne postanowienia umowy - §2 ust. 1. i ust. 4. oraz zawarto regulacje dotyczące 
zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno w kierunku dostarczania 
energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z instalacji OZE - punkt 3.5 b, 3.12 SWZ i Istotne 
postanowienia umowy - §2 ust. 1 oraz §3. 
Zamawiający nie wyłączy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 
punktu poboru energii, w stosunku do którego Zamawiający posiada status wytwórcy. 
 
Pytanie 4: 
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:  
Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej w stosunku do punktów poboru 
energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii 
elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na 



 

 

 

jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku 
akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających 
koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. 
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i 
uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję 
oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii 
elektrycznej.  
Zgodnie z pkt 10.1.3 SWZ „Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane  
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności aktualnie 
obowiązujące podatki i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia…”  
Ponadto w pkt 10.1.5 SWZ zapisano  „Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen w czasie 
trwania dostaw, z wyjątkiem zmiany stawek podatku VAT i akcyzy.” W projektowanych 
postanowieniach umowy, § 5 Ceny i stawki opłat, wskazano iż:  
„2. Cena jednostkowa za 1 MWh netto (cena nieobejmująca podatku VAT) określona w ust. 1 
niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym. 
3. Do ceny jednostkowej netto/wartości netto doliczony zostanie podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana stawki podatku VAT i akcyzy nie wymaga zmiany 
umowy.” 
W opisie przedmiotu zamówienia – załączniki 8a i 8b kolumna N „Wytwórca (bez akcyzy)” 
zaznaczono „NIE”. 
Cena podana w ofercie dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej powinna 
zawierać podatek akcyzowy.  Formularz cenowy nie ulega zmianie. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na 
potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność 
koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na 
własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy 
comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na 
działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia 
energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej 
działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych 
kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za 
energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną. 
 

Odpowiedź:  
Zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne 
Zamawiającego, co zostało wskazane w punkcie 3.1 SWZ. 
 
Pytanie 7: 
dot. § 6 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
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:  
Zamawiający przedstawia stosowane okresy rozliczeniowe wynikające z aktualnych umów 
(dystrybucyjnych i kompleksowych). 
 
 



Część I zamówienia. 

l.p. Nazwa PPE Adres 
Nr 

licznika 

Okres 

rozliczeniowy 

Usług 

dystrybucji 

zgodny z 

Taryfą OSD 

Nr PPE (nowy) 

            

1 
PWiK WODKAN SA - Komora 
zasuw Franklinów, 63-400 Franklinów 107230 2-miesięczny 590243842024597598 

2 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Krańcowa, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 30011212 2-miesięczny 590243842025265052 

3 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Brzozowa 6/1, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 11079117 2-miesięczny 590243842024819553 

4 
PWiK WODKAN SA - Biura, 
warsztat 

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 10961172 2-miesięczny 590243842024636471 

5 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Sportowa, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 10959984 2-miesięczny 590243842025231958 

6 
PWiK WODKAN SA - Komora 
zasuw 

ul. Karski K/3, 63-410 Ostrów 
Wielkopolski 92535 2-miesięczny 590243842024804870 

7 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Zakątek Przepomp., 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 11110257 2-miesięczny 590243842024663705 

8 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków ul. Gajowa, 63-400 Ostrów Wielkopolski 11075029 2-miesięczny 590243842025062897 

9 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Nadbrzeżna, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 10948500 2-miesięczny 590243842024632558 

10 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Gronowa, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 11096960 2-miesięczny 590243842024684441 

11 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków ul. Zielna, 63-400 Ostrów Wielkopolski 30210138 2-miesięczny 590243842024589005 

12 
PWiK WODKAN SA - Komora 
zasuw Lewkowiec K-13, Lewkowiec 63-400 30141804 2-miesięczny 590243842025020811 

13 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Sosnowa, 63-421 Janków 
Przygodzki 11073851 2-miesięczny 590243842024682256 

14 
PWiK WODKAN SA - COK ul. 
Asnyka 

ul. Asnyka 6-8, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 10931443 2-miesięczny 590243842025056674 

15 

PWiK WODKAN SA - Elektrownia 
biogazowa Rąbczyn - 
Oczyszczalnia Ścieków 

Rąbczyn, 63-440 Raszków 97569642 1-miesięczny 590243842024855391 

16 
PWiK WODKAN SA - Zbiorniki 
Wodociągowe 

Wysocko Wielkie, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 97568249 1-miesięczny 590243842025039998 

17 
PWiK WODKAN SA - 
Przepompownia Ścieków 

ul. Pogodna, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski 30235821 2-miesięczny 590243842040892448 

 
Część II zamówienia. 

l.p. Nazwa PPE Adres 
Nr 

licznika 

Okres 

rozliczeniowy 

Usług 

dystrybucji  

Nr PPE (nowy) 

               

1 PWiK WODKAN SA - Stacja 

Uzdatniania Wody 

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wodociągi 

Miejskie 

58212161 Od pierwszego 

do ostatniego 

dnia miesiąca 

 

2 PWiK WODKAN SA - Główna 

Przepompownia i Oczyszczalnia 

Ścieków 

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 

36 

38547486 Od pierwszego 

do ostatniego 

dnia miesiąca 

 

W odniesieniu do części I i II zamówienia, w taryfie B23 i B11 obiekty są rozliczane w cyklach co 
pełen miesiąc kalendarzowy (dotyczy usług dystrybucji, sprzedaży energii lub usługi kompleksowej), 
natomiast w taryfie C11 i C12a obiekty są rozliczane w cyklach co dwa miesiące (dotyczy usług 
dystrybucji i kompleksowej). Rozliczenie sprzedaży energii (dla umów rozdzielonych) odbywa się 
obecnie co miesiąc kalendarzowy. 
 
Pytanie 8:  
dot. § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia  
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 dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD 
określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym 
Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów 
dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane 
przez OSD. 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? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający uwzględnia obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych  
w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo rozliczeniowych 
przekazywanych Wykonawcy przez OSD, co zostało wskazane w punkcie 3.1 SWZ oraz w Istotnych 
postanowieniach umowy - § 1. Projektowane (istotne) postanowienia umowy oznaczają minimalną 
treść umowy zobowiązaniowej.  
 
Pytanie 9: 
dot. § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia  
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: 
 

„Wykonawca zobowiązuje się na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu danych 
odczytowych od OSD, wystawić Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 14 dni 
od daty prawidłowo wystawionej faktury”. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza modyfikację w tym zakresie, zważywszy jednak, że faktury będą 
najprawdopodobniej doręczane drogą elektroniczną, ryzyko związane z odległym terminem 
doręczenia będzie wyeliminowane. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ  
- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia. 
 
Pytanie 10: 
dot. § 7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia 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:  
Sposoby realizacji płatności w systemach bankowych odbywają się w czasie rzeczywistym, a więc 
zmiana tego zapisu nie jest konieczna. 
 
Pytanie 11: 
dot. § 7 ust. 11 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje 
się tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest 
powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym  
i znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 



zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów 
potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-
informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z 
tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste 
rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki 
rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany 
rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest 
przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie 
powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest 
weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści 
„Figuruje w rejestrze VAT”. 
Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak 
wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.  
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści:  
„Wykonawca ma obowiązek wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego  
z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem 
rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy 
o podatku od towarów i usług (VAT)”. 
 

Odpowiedź:  
§7 ust. 11 Projektowanych postanowień umowy przewiduje rozliczenia zgodne z art. 96b ustawy  
o podatku od towarów i usług, w związku z czym Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji tego 
postanowienia. 
 
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:  
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. 
 
Pytanie 13: 
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:  
Zamawiający wskazał w sekcji V.I.2) Ogłoszenia o zamówieniu, iż akceptowane będą faktury 
elektroniczne. 
 
 
 



 

 

 

Pytanie 14: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów 
poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 
taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup 
taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub 
zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone  
i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. 
 
Pytanie 15: 
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie  
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia 
z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?  
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie  
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia 
należności, zaproponowane przez Wykonawcę? 
 

Odpowiedź:  
1. Zamawiający nie uwzględni w umowie zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji 
zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowanych przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający nie uwzględni w umowie zapisów dotyczących ustanowienia zabezpieczenia 
należności, zaproponowanych przez Wykonawcę. 
 


