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w sprawie
zasad stosowania taryfy dla energii elektrycznej dla grupy taryfowej „G” przez
przedsiębiorstwa energetyczne w przetargach na zakup energii elektrycznej
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przedsiębiorstw prowadzących koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną, przypominam, iż podmioty te obowiązane są stosować ceny energii
elektrycznej, wynikające z posiadanych przez nie taryf, w przypadku gdy świadczą one usługę
kompleksową dla odbiorców grup taryfowych G, przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa
świadczącego na rzecz tych odbiorców usługę dystrybucji. Należy podkreślić, iż zgodnie
z poglądem zaprezentowanym w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia
15 lutego 2007 r., sygn. akt: III CZP 111/06, OSNC 2007/7‐8/94, cena energii elektrycznej
zawarta w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie, ma charakter ceny sztywnej, nie zaś ceny
maksymalnej. Stąd też w przypadku gdy przedsiębiorstwa energetyczne sprzedają odbiorcom
grup taryfowych G energię elektryczną w ramach umów kompleksowych, o których mowa w art.
5 ust. 3 lub art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ‐ Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), to obowiązane są one stosować ceny energii elektrycznej
wynikające z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższe dotyczy również przypadków
gdy ww. przedsiębiorstwa energetyczne biorą udział w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, uregulowanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”,
w tym także w przypadku posługiwania się przez nie przy składaniu oferty z ceną uśrednioną,
niepowiązaną z grupami taryfowymi.
Chciałbym zwrócić uwagę, iż przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną
odbiorcom grup taryfowych G, będące na danym obszarze sprzedawcą z urzędu, o którym mowa
w art. 3 pkt 29 ustawy ‐ Prawo energetyczne, biorąc udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, nie będzie zawsze znajdowało się w mniej korzystnej sytuacji niż inne
podmioty wykonujące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, które nie pełnią
funkcji sprzedawcy z urzędu. Obowiązek stosowania cen, wynikających z zatwierdzonej taryfy
istnieje wyłącznie w przypadku sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom grup taryfowych G,
dokonywanej w ramach zawartych umów kompleksowych. Nie ma zatem przeszkód, aby ww.

przedsiębiorstwa pełniące funkcję sprzedawcy z urzędu brały udział w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie sprzedaż energii
elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G (nie dokonywana w ramach umowy
kompleksowej) i oferowały w nich ceny energii inne niż ceny wynikające z zatwierdzonej taryfy.
Chciałbym ponadto wskazać, iż przeprowadzanie odrębnych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, których przedmiotem byłoby nabycie energii elektrycznej oraz
nabycie usługi dystrybucyjnej znajduje również swoje uzasadnienie na gruncie ustawy PZP.
Postępowanie, którego przedmiotem byłoby nabycie energii elektrycznej winno być
przeprowadzone w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych w ustawie PZP,
natomiast postępowanie w przedmiocie nabycia usługi dystrybucyjnej spełnia przesłanki
(wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy PZP) do zastosowania trybu uregulowanego w
Oddziale 5 Rozdziału 3 ustawy PZP, tj. trybu zamówienia z wolnej ręki. Ponadto, zgodnie z art.
143 ust. 1a ustawy PZP umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne
energii elektrycznej lub gazu ziemnego mogą być zawierane na czas nieoznaczony, podczas gdy
umowa, której przedmiotem jest nabycie energii elektrycznej w myśl art. 142 ustawy PZP winna
być zawarta na czas oznaczony. Nie bez znaczenia wydaje się być również fakt, iż obecnie
działalność gospodarcza w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie świadczenia
usługi dystrybucyjnej, prowadzona jest z reguły przez niezależne od siebie podmioty, na
podstawie odrębnych decyzji koncesyjnych. Wskazać również należy, iż ze względu na powyższą
argumentację odrębne przeprowadzenie ww. postępowań nie będzie również kolidowało
z zakazem dzielenia zamówień sformułowanym w art. 32 ust. 2 ustawy PZP.
Reasumując, obowiązek stosowania przez sprzedawcę z urzędu cen wynikających
z zatwierdzonej taryfy, istnieje gdy sprzedawca ten świadczy usługę kompleksową dla
odbiorców grup taryfowych G. Natomiast w odniesieniu do pozostałych odbiorców grupy
taryfowej G, tj. takich, którym sprzedawca nie świadczy usługi kompleksowej, może on kierować
oferty sprzedaży energii elektrycznej zawierające ceny inne niż wynikające z zatwierdzonej
przez Prezesa URE taryfy.
Jednocześnie informuję, że w kwestii stosowania przepisów ustawy PZP każdy
zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie stosownych wyjaśnień do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.
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