Brąszewice, dn. 01.12.2017 r.

WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.
1579 informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o
udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb
Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych”
następującej treści:
Pytania Wykonawcy:
Pytanie 1
SIWZ Rozdział 3 ust. 6. Wykonawca zwraca się z zapytaniem Czy Zamawiający
samodzielnie wypowie lub wypowiedział obowiązujące umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych w terminach pozwalających na skuteczne zawarcie umów na kompleksową
dostawę energii? Równocześnie zwracamy się z Zapytaniem czy Zamawiający samodzielnie
uzyska z OSD poświadczenia o możliwości świadczenia usług dystrybucji dla każdego ppe
odrębnie, czy upoważni do tego Wykonawcę ?
Pytanie 2
SIWZ Rozdział 9 i 11 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą
o dostosowanie przedmiotowego załącznika w sposób umożliwiający złożenie oferty
na kompleksową dostawę energii. W związku z tym, iż Wykonawca zobowiązany jest
do wyliczenia oferty dla Zamawiającego zgodnie z obowiązująca taryfą dla usług dystrybucji
konieczna jest zmiana sposobu obliczenia oferty. Wykonawca proponuje zmianę załącznika
nr 1 w części dotyczącej wyliczenia oferty pkt 9), zgodnie z załączonym do zapytań wzorem.
Brak wyrażenia zgody na zmianę formularza będzie skutkowało niemożliwością założenia
oferty przez Wykonawcę.
Pytanie 3
W celu prawidłowego skalkulowania wartość zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą
o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy
czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.
Pytanie 4
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie
wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością
poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług
dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca
zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana
parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych
opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”
Pytanie 5

SIWZ Rozdział 16 ust. 4 pkpt. 6. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub
mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie,
iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.
Pytanie 6
Załącznik nr 6 Rozdział 1 ust. 8. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający
wyraził zgodę na zmianę zapisu i dopuścił możliwość ponoszenia kosztów handlowych
zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej zatwierdzoną uchwałą Zarządu naszej
Spółki.
Pytanie 7
Załącznik nr 6 Rozdział 3 ust. 3 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ ust. 1 pkt 10. Z uwagi na fakt,
że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim
terminie Zamawiający otrzymują 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 2004 r. 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 30 dni od
daty wystawienia”.
Pytanie 8
Załącznik nr 6 Rozdział 3 ust. 4. 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 datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”.
Pytanie 9
Załącznik nr 6 Rozdział 4 ust. 1. W odniesieniu do przedmiotowego zapisu informujemy,
że zgodnie z § 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną, Zamawiającemu przysługują jedynie bonifikaty. Z uwagi na powyższe zwracamy
się z prośbą o usunięcie słowa „upustu” we wskazanym zapisie.
Pytanie 10
Załącznik nr 6 Rozdział 5. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji
umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem
akcyzowym, wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Ceny energii elektrycznej
pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów
skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej
zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami,
od
dnia
ich
wejścia
w
życie,
bez
konieczności
sporządzenia
aneksu
do umowy.”
Pytanie 11

Załączniki nr 2a,2b,3a, 3b. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże
niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający
niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
– nazwa i adres firmy;
– opis punktu poboru;
– adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
– grupa taryfowa;
– planowanie roczne zużycie energii;
– numer licznika;
– Operator Systemu Dystrybucyjnego;
– nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
– numer aktualnie obowiązującej umowy;
– data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
– numer ewidencyjny PPE;
– czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
– pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
– dokument nadania numeru NIP;
– dokument nadania numeru REGON;
– KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
– dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające
błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez
Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b)
ustawy Prawo energetyczne.
Pytanie 12
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego,
na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane
Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją „Adres korespondencyjny”. Prosimy
o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawiania faktur VAT jest akceptowane
przez Zamawiającego.
Pytanie 13
W związku z powyższym zapytaniami oraz z uwagi na termin złożenia oferty (konieczność
wysyłania dokumentów dn. 01.12.2017 r.) Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu
składania ofert. Udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe zapytania wpłynie na zmianę
załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza Oferty.
Pytanie 14
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielnie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji ?
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na
czas określony, czy nieokreślony ?
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży
energii elektrycznej lub świadczenie usług Dystrybucji ?

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających
na skuteczne zawarcie umowy kompleksowej, czy też upoważni do tej czynności
Wykonawcę ?
g) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/ aneksów
w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych?
Pytanie 15
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi
w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie
uniemożliwiać podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży
energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego
procedurami.
Pytanie 16
Zwracamy się z zapytaniem,
korespondencyjną?

czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą

Odpowiedzi Zamawiającego
Pytanie 1.
Zamawiający samodzielnie wypowiedział obowiązujące umowy na świadczenie usług
dystrybucyjnych (data wpływu do PGE Dystrybucja- 27.11.2017 r.) Na dzień dzisiejszy
zamawiający nie otrzymał potwierdzenia. Zamawiający upoważni wykonawcę do uzyskania z
OSD poświadczenia o możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla każdego ppe.
Pytanie 2
Zawiewający zmodyfikował załącznik nr 1 wzór oferty .
Pytanie nr 3
Gmina nie podsiada rozbicia na strefy czasowe.
Pytanie 4
Podane przez zamawiającego parametry dystrybucyjne
są zgodne z umowami
dystrybucyjnymi. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie zapisu: „W przypadku,
gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia
dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich
uiszczenia”
Pytanie 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego ponoszenia kosztów
handlowych.
Pytanie nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności faktur

Pytanie nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zapisów SIW w tym zakresie.
Pytanie nr 9
Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie słowa „upust” z zał. Nr 6 Rozdział 4 ust. 1
Pytanie 10
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu: „Ceny energii elektrycznej
pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów
skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej
zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami,
od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”
Pytanie nr 11
Zamawiający nie posiada załączników w wersji EXEL. Dokumenty jakie Zamawiający
posiada potrzebne do zmiany sprzedawcy zostaną dostarczone w dniu podpisania umowy.
Pytanie nr 12
Zamawiający potwierdza, że akceptuje wskazany przez Wykonawcę sposób wystawiania
faktur.
Pytanie nr 13
Zamawiający nie widzi powodów do zmiany terminu składania ofert. Oferty można składać
do dnia 05.12.2017 r. do godz. 10.00.
Pytanie nr 14
1. Zamawiający podsiada obecnie umowy rozdzielone. Umowa na sprzedaż energii ważna
jest do 31.12.2017 r.
2. Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony,
3. Sprzedawcą energii są: ENERGA Obrót S.A. – oświetlenie uliczne, PGE Obrót Spółka
Akcyjna – pozostałe obiekty
4. Umowy dystrybucji mają okres wypowiedzenia 1 miesiąc .
5. Zamawiający wypowiedział już umowy dystrybucji - data wpływu do PGE obrót S.A. 27.11.2017 r.
6. Zamawiający nie ma umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych.
Pytanie nr 15
Zamawiający posiada tytuły prawne do nieruchomości.
Pytanie nr 16
7. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną
Wójt Gminy
Karol Misiak

