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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki 

w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4  

 

 

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 

w Lublinie, działając na podst. art. 284 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., 

poz. 1129) (dalej Pzp), w związku z wpłynięciem pytania dot. treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej SWZ) udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1. 

Umowa § 7 ust 1 - 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 wskazanego zapisu do treści zgodnej 

z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na 

piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do 

zapłaty zaległych i bieżących należności” Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako 

nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie 

będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem 

wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 2. 

Umowa § 7 ust 9 - Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca 

każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. 

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich 

prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno 

otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej 

jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe 

koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z 

odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich 

udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania 

systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej 

automatycznym potrąceniu 

Odpowiedź: We wzorze umowy w § 7 ust. 9 jest już zapis o każdorazowym wystawieniu noty 

obciążeniowej (ostatnie zdanie).  

 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji bankowej wyrazi zgodę na wniesienie gwarancji w formie elektronicznej, podpisanej 

podpisami kwalifikowanymi, 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 



 

Pytanie 4. 

czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w następnym dniu roboczym przekaże 

Wykonawcy informacje o adresie mailowym (w przypadku gwarancji wnoszonej w formie 

elektronicznej), adresie wraz ze wskazaniem osoby z imienia i nazwiska (w przypadku gwarancji 

wystawianej w formie tradycyjnej), na który zostanie przesłany dokument potwierdzający ustanowienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz informację o rachunku bankowym, na który ma być 

wnoszone zabezpieczenie w formie pieniężnej, 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże powyższe informacje dopiero po upłynięciu terminu na wniesienie 

odwołania. 

 

Pytanie 5. 

Czy w trakcie trwania umowy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy zabezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Pzp „W trakcie realizacji umowy wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1.” 

 

Pytanie 6. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści gwarancji zapis o alternatywnym sposobie 

złożenia pisemnego żądania wypłaty z gwarancji tj.: 

 

- za pośrednictwem banku Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu zapłaty są złożone 

przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta 

lub 

- doręczone do Gwaranta osobiście przez Beneficjenta z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz 

ewentualnymi pełnomocnictwami 

lub 

- za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami osób 

upoważnionych do składania w imieniu Beneficjenta oświadczeń woli oraz ewentualnymi 

pełnomocnictwami? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 


