Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu
Wodzisławskiego”

Numer postępowania: EO/EE/004/2017
___________________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Wyjaśnienie:

Tak, zgodnie z §28 ust 2 SIWZ na wniosek Wykonawcy umowa może zostać zawarta drogą
korespondencyjną.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany
adres e-mail?

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający wymaga wystawiania i przesyłania faktur drogą tradycyjną (w wersji
papierowej).

Pytanie 3:

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje, że informacja taka nie jest niezbędna do prawidłowego przygotowania
oferty. Aktualnie Zamawiający posiada rozdzielone umowy i kupuje energię elektryczną na
podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Pytanie 4:

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego
w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych
(korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości
przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii
elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz
Sprzedawcy?

Wyjaśnienie:

Powyższa sytuacja uregulowania jest w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w par. 9
ust. 6.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez
Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany
ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
efektywności energetycznej?

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Wykonawca powinien przy kalkulacji
oferty wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami prawnymi, które mogą skutkować
zmianą kosztów dla Wykonawcy.

Pytanie 6:

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE (dekadowy, jednomiesięczny,
dwumiesięczny)?

Wyjaśnienie:

Dla PPE z grup taryfowych B i C2x – jednomiesięczny okres rozliczeniowy, dla pozostałych PPE
dwumiesięczny.

Pytanie 7:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu
umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE
oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Wyjaśnienie:

Tak, powyższe dane zostaną przekazane w formie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana
umowa.

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy
IRiESD OSD – Wzór Pełnomocnictwa.

Wyjaśnienie:

Wzór Pełnomocnictwa stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)
uwzględnia wymogi wynikające z zapisów IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresów obowiązywania i trybu
rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych
dla punktów poboru energii elektrycznej:
- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okresy ich wypowiedzenia,
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego
dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż
informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia
sprzedaży dla tych punktów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający posiada rozdzielone umowy zakupu energii elektrycznej i dystrybucji. Umowy
zakupu energii elektrycznej zostały zawarte na podstawie rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego, obowiązują na czas określony do 31.12.2017 roku. Umowy te nie wymagają
wypowiedzenia. Jedynie 2 PPE posiadają obecnie umowę kompleksową (por. zestawienie PPE

zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ), nie jest to umowa zawarta w ramach akcji promocyjnej a
okres wypowiedzenia jest jednomiesięczny ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy
drogą korespondencyjną

Wyjaśnienie:

Por odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 11:

Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Wyjaśnienie:

Por odpowiedź na pytanie 3.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego
rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany
sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich
dostosowanie.

Wyjaśnienie:

Układy pomiarowe rozliczane w taryfie B są przystosowane do wymogów TPA.

Pytanie 13:

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust. 6 Wzoru Umowy poprzez zastąpienie wyrazu
„prognozę” na „przedstawiony szacunek”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach. Proponowane określenia są tożsame.

Pytanie 14:

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 10 ust. 6 Wzoru Umowy na zapis o treści: „6. Za dzień zapłaty
uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż 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. 19a ust. 5 pkt.4
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia 2011. Nr 177. Poz
1054 z późn. zm.).

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia treść Par. 10 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian.

Uzasadnienie: Zamawiający jako podmiot zobowiązany do stosowania ustawy o finansach publicznych
ponosząc bezpośrednią odpowiedzialność finansową nie może przejmować ryzyka
wynikającego z potencjalnych opóźnień transferów finansowych dokonywanych w systemach
bankowych. Nie ma przeciwskazań prawnych aby strony w umowie określiły tę kwestię
odrębnie niż ogólnie obowiązujące zasady.
Pytanie 15:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 Wzoru Umowy na zapis o treści: „2. Wykonawca
wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za
pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo
energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust.2

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapisy Par. 11 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian.

Uzasadnienie: Przywołane zapisy ustawy Prawo energetyczne wskazują obowiązki sprzedawcy (obowiązek
ustawowy), jednocześnie ustawa Prawo energetyczne nie wyklucza wprowadzenia do umowy
sprzedaży zapisów umownych regulujących procedurę związaną z terminowym brakiem
płatności.

Pytanie 16:

Dotyczy § 14 Wzoru Umowy.
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę
równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie
adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych 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.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapisy Par. 14 Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian.

Uzasadnienie: Kary umowne określone w przedmiotowym paragrafie dotyczą sytuacji, które narażają
Zamawiającego na poniesienie strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym działaniem
Wykonawcy. Zamawiający nie znajduje przesłanek, które miałyby wpływać na kalkulację oferty.
Przyczyny, dla których mogą zaistnieć przesłanki do naliczenia kar umownych leżą w całości po
stronie Wykonawcy, który w pełni nimi zarządza w ramach prowadzenia normalnej działalności.
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