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     Warszawa, dnia 7 stycznia 2021 r. 

NFOSiGW-WZ.52.30.2020.8 
 
Do Wykonawców  
w postępowaniu  
WZ/42/2020 
 
 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW”. Nr sprawy WZ/42/2020. 
 
W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcę, przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami. 
 

Pytanie nr 1 

Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) § 3 ust 14  
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.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-
wswykazu-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 Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści : „Wykonawca oświadcza, 
że wskazany w ust. 11 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, lub rachunkiem wirtualnym 
powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do 
rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej.” 
 
Odpowiedź nr 1 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający dokona zmian SIWZ w tym zakresie.  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający dokonał następujących zmian w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 
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W §3 ust. 14 Istotnych postanowień umowy (Części II SIWZ), Zamawiający dokonuje następującej 

zmiany: 

było: 

„Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 11 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej 
działalności gospodarczej.” 

jest: 

„Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 11 rachunek bankowy  jest rachunkiem 
rozliczeniowym lub subkontem powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, lub imiennym 
rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej.” 

 

Pytanie nr 2 
Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) § 5 ust 5  
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości 
stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar 
umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację 
z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. 
Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego  
z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny 
ofertowej dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 2  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Postanowienia SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 3 
Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) § 9  
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego 
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego  
14- dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. 
Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści 
zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…) pomimo uprzedniego 
powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego 
dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności”. 
 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Postanowienia SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 4 
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? 
 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisów 
dotyczących ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia, w związku z powyższym, Zamawiający 
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nie wyraża zgody na proponowane zmiany SIWZ. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez 
zmian. 
 
Pytanie nr 5 
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 nr 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany SIWZ. Postanowienia SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 6 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:  
1) status 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.), 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?  
2) 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.), 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. 
z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego 
w dokumentacji przetargowej? 
 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający informuje, że nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy  
z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), jak 
również nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ww. 
ustawy. 
 

 
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ zamieszczane są na stronie 

internetowej Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego 

postępowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokonywanymi zmianami. 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                     Grzegorz Augustyniak 
 


