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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym pn.
„Zakup energii elektrycznej”

W dniu 17 października br. wpłynęły do tut. spółki zapytania dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wyżej wymienione zadanie. Zamawiający udziela odpowiedzi
jak niżej.
Pytanie 1.
SIWZ Rozdział II pkt. 3 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie
przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość
punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie
w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie
Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą
zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z
prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana
grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź.

NIE WYRAŻAMY ZGODY NA ZMIANĘ. ZAMAWIAJĄCY PROSI O PODANIE CENY CALODOBOWEJ, ABY
MIEĆ ZWOBODĘ W DOBORZE ODPOWIEDNIEJ GRUPY TARYFOWEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DO CELÓW
OPTYMALIZACJI KOSZTÓW DYSTRYBUCYJNYCH.
Pytanie 2.
SIWZ Rozdział II pkt. 5 - Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania
opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania

okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy
wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy oraz czy
pokrywa się z okresami przekazywania danych pomiarowych Wykonawcom?
Odpowiedź.
OKRESY ROZLICZENIOWE SA 1 LUB 2-MIESIĘCZNE. INTENCJĄ ZAMAWIAJĄCEGO JEST,
ABY FAKTURY OD WYKONAWCY BYŁY WYSTAWIANE W TAKIM SAMYM TRYBIE JAK
FAKTURY OD OSD.
Pytanie 3.
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – wnosimy o wskazanie jednakowej
szacowanej ilości energii elektrycznej.
Odpowiedź.
ZAMAWIAJĄCY NIE ROZUMIE PYTANIA, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIE POTRAFI
UDZIELIĆ JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI
Pytanie 4.
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 2 ust. 4 oraz ust. 6 pkt. 4- Informujemy, że
odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów
poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić
odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z
uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści:
„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych
danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź
NIE WYRAŻAMY ZGODY NA ZMIANĘ.
Pytanie 5.
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 7 - Z uwagi na fakt, że faktury VAT są
wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie
Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu
prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie
terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając
Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.
Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii
elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z
powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na
zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z
faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź.
NIE WYRAŻAMY ZGODY NA ZMIANĘ.

Pytanie 6.
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 8 - Zamawiający określił dzień zapłaty
faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z
art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia
pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy
podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się
z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź.
NIE WYRAŻAMY ZGODY NA ZMIANĘ.
Pytanie 7.
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 8 ust. 2 - Zamawiający określił, iż złożona
reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy,
że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń
wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie
reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku
z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu,
poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku
terminowej zapłaty należności.”
Odpowiedź:
NIE WYRAŻAMY ZGODY NA ZMIANĘ.
Pytanie 8.
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 11 ust. 2 - Informujemy, że zapisy dotyczące
kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w
stosunku

cywilnoprawnym.

Wykonawca

zwraca

się

z

prośbą

o

wprowadzenie

adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych 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.
NIE WYRAŻAMY ZGODY NA ZMIANĘ.

Pytanie 9.
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w
imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz
wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u
OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku
zgody

na

powyższe

prosimy

o

wyjaśnienie,

czy

Zamawiający

ponosił

będzie

odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne
zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź.
ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODE NA EWENTUALNE SKORZYSTANIE Z PEŁNOMOCNICTWA
WYKONAWCY.
Pytanie 10.
Zwracamy

się

z

zapytaniem,

czy

Zamawiający

dopuści

zawarcie

umowy

drogą

korespondencyjną?
Odpowiedź.
TAK, WYRAŻAMY ZGODĘ.

Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.
Pozostałe warunki SIWZ nie uległy zmianie.

