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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) udziela 

odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu 

przetargowym: 

 

Pytanie 1  

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §5 ust. 2 widnieje zapis: „Ceny określone w ust1. 

ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego”. Z uwagi na możliwość zmiany przez ustawodawcę przepisów skutkujących zmianą 

ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy wprowadzającymi dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z 

prośbą o dodanie kolejnego pkt o następującej treści: „Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego przepisów 

skutkujących zmianą stawki VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych 

do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 

praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej 

zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, do 

dnia ich wejścia w życie”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę ceny ponieważ jego intencją jest uzyskanie 

gwarancji niezmienności ceny za 1 kWh w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedaży 

energii. 

Umowa stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ w § 5 pkt.3 dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w 

przypadku zmiany wysokości podatku VAT oraz akcyzy. W przypadku zmian ogólnie 

obowiązujących  przepisów prawa Wykonawca ponosi ryzyko związane z ich zmianą i taką 

ewentualność powinien przewidzieć w momencie kalkulacji ceny.   
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Pytanie 2 

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §6 ust. 6 widnieje zapis: „Należności wynikające z 

faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za 

dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego” Wykonawca nie jest w stanie 

określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikację 

przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponad to w świetle przepisów podatkowych 

określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić 

prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie zgodnie z obecnie 

obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym 

środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę 

reguluje także art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy 

Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie. która zastanie zawarta z wybranym Wykonawcą 

cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w 

terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w & 6 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ i 

pozostawia zapisy wskazanego paragrafu bez zmian, jednocześnie informuje, iż w/w zapisy są 

zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej 

opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki widnieją zapisy analogiczne do 

zapisów umowy Zamawiającego. 
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