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Dotyczy postępowania nr 53/PN/2022 na wybór Sprzedawcy energii elektrycznej dla wybranych 

nieruchomości należących do Spółek Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A. 

       
W związku z ogłoszeniem postępowania nr 53/PN/2022 na wybór Sprzedawcy energii elektrycznej dla wybranych 

nieruchomości należących do Spółek Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A, Zamawiający otrzymał 

następujące pytania od Podmiotu zainteresowanego udziałem w postępowaniu. Treść pytań wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego, zamieszczona została poniżej:  

 

 

Pytanie nr 1:  

Prosimy o potwierdzenie przygotowania oferty dla obiektów z grupy taryfowej „G1x”, która zgodnie z Ustawą 

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku 

z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wskazuje, iż Odbiorcy uprawnieni, którzy na 2023 r. zawarli umowę 

z gwarancją stałej ceny, w okresie obowiązywania tej gwarancji będą rozliczani zgodnie z umową i do takich 

odbiorców nie stosuje się cen określonych ustawowo.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż oczekuje od Oferenta  przygotowania oferty obejmującej obiekty z grupy taryfowej 

„G1x”. Zastrzega sobie jednak, iż docelowa ilość PPE może ulec zmianie.  

 

Pytanie nr 2:  

Prosimy o potwierdzenie przygotowania oferty dla spółki Dalmor SA, która w aktualnym zapytaniu ofertowym 

zawiera tylko jeden punkt poboru energii elektrycznej w taryfie C12a.  

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż oczekuje od Oferenta  przygotowania oferty dla spółki Dalmor w zakresie PPE w taryfie 

C12a.  

 
Pytanie nr 3: 

Rekomendujemy uszczegółowienie zapisu dotyczącego niezwłocznego zwrotu Sprzedawcy wadium w sytuacji, 

w której pomimo wyboru jego oferty, nie uzyskają Państwo zgody korporacyjnej na zawarcie umowy. 

Jednocześnie, aby uniknąć takiej sytuacji, rekomendujemy uzyskanie zgody korporacyjnej na zawarcie umowy ze 

Sprzedawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza dla Państwa, przed ogłoszeniem wyników przeprowadzonego 
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postępowania i tym samym wyeliminowania dokumentu Załącznik nr 5, tj. Oświadczenie o braku roszczeń oraz 

modyfikacji punktu XXI.  

Odpowiedź:  

Zamawiający zastrzega, iż do zawarcia z Wykonawcą umowy obejmującej przedmiot zamówienia, zobowiązany 

jest uzyskać zgody korporacyjne. Informujemy jednocześnie, iż Oświadczenie o braku roszczeń stanowiące 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, pozostaje obowiązujące.  

 

Pytanie nr 4: 

Rekomendujemy zmianę zapisu pkt XX ust. 2 na: „Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu 

należności na konto Wykonawcy”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż ww. zapis pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie nr 5: 

Rekomendujemy zmianę zapisu pkt XX ust. 3 na: „Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie wnoszone na 

rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury 

VAT”. Informujemy, iż termin płatności określony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczał 

konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i 

określenia, czy zasadnym jest naliczanie karnych odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie 

na kalkulację cenową oferty. Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Pozostawienie 

zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane 

operacje przez systemy rozliczeniowo -księgowe, które określają termin płatności od daty wystawienia faktury. 

Ponadto może zaistnieć sytuacja, w której potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego faktury za energię 

wpłynie do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji podatkowych co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata podatku VAT 

i konieczność dokonania stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. Powyższe z kolei może zostać odebrane 

przez organy kontroli podatkowej jako celowe manipulowanie Wykonawcy terminami płatności i spowodować 

odpowiedzialność karno – skarbową Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę 

powyższych zapisów tak, aby termin płatności był określony od daty wystawienia faktury.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Zapytaniem ofertowym wskazany został elektroniczny sposób dostarczania 

dokumentów księgowych w tym faktur VAT. W związku z powyższym nie będzie zachodziła konieczność wysyłania 

faktur VAT za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

 

Pytanie nr 6: 

Rekomendujemy odstąpienie od oczekiwania złożenia Załącznika nr 2, który zawiera informację poufne 

i chronione. Sugerujemy pozostanie przy oczekiwaniu złożenia referencji od klientów Sprzedawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż na potrzeby potwierdzenia przez Sprzedawcę doświadczenia w zakresie świadczonych 

usług Zamawiający wskazał niezbędne i minimalne wymagane informacje. Informujemy jednocześnie, iż „Wykaz 

zrealizowanych umów” stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego pozostaje obowiązujący.  

 

Pytanie nr 7: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych w załącznika nr 1, 1A, 1B, 1C w wersji edytowalnej (Excel). 
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Odpowiedź:  

Załączniki w formie edytowalnej stanowią załącznik do Odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie nr 8: 

Rekomendujemy w Załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego nr 53/PN/2022 „Zobowiązanie do zachowania 

poufności” w paragrafie 1 lit. a) dokonać zmiany w odniesieniu do art. 11 ust. 4 na art. 11 ust. 2.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż treść Zobowiązania do zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania 

Ofertowego pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie nr 9: 

W związku z oczekiwaniem możliwości zmiany ilości obsługiwanych obiektów w trakcie trwania kontraktu prosimy 

o określenie szacowanej ilości PPE wraz z podaniem grup taryfowych i planowanego zużycia energii elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż  aktualnie nie określi możliwych zmian, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy 

w zakresie   ilości PPE oraz grup taryfowych. Zamawiający będzie informował o wszelkich zmianach 

z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

Pytanie nr 10:  

Proponujemy zmianę treści Załącznika nr 4, pkt. IV ust. 1 na :”rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z dniem 1  

stycznia 2023 r., jednak nie wcześniej niż po przyjęciu do realizacji umowy przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje, iż mając na uwadze wymagane Prawem energetycznym terminy zgłaszania umów przez 

Sprzedawcę do Systemu Dystrybucyjnego Operatorów pozostawia w mocy termin rozpoczęcia realizacji 

zamówienia (Umowy) na dzień 1 stycznia 2023 r.  

 

Pytanie nr 11:  

Rekomendujemy uzupełnienie danych punktów poborów energii elektrycznych objętych zapytaniem ofertowym 

o numery PPE oraz moce umowne, które są niezbędne do sprawnej realizacji ewentualnego kontraktu  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące danych punktów poboru energii elektrycznej (PPE) oraz moce 

umowne zostaną przekazane Sprzedawcy na etapie podpisywania umowy. 

 


