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WYJAŚNIENIA NR 4 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA z dnia 14 września 2015r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej”
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do
Zamawiającego wpłynęło pismo z dnia 10.09.2015r. z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1.
Wnosimy o usunięcie pkt. 10.13 SIWZ oraz ust. 3 § 5 Projekt umowy, gdyż cena ofertowa
będzie obowiązywała tylko w okresie wskazanym w ust. 1 § 5 projekt umowy i nie będzie
obowiązywała już w roku 2018. Ponadto potencjalny Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności oraz dodatkowych kosztów w przypadku, gdy Zamawiający nie zawrze na
czas nowej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany pkt. 10.13 SIWZ oraz ust. 3 § 5 projektu
umowy, które po zmianach brzmią:
pkt 10.13 SIWZ :
„Oferowana cena jednostkowa za 1 kWh będzie stanowić podstawę do
rozliczeń z Wykonawcą także przez okres dwóch miesięcy po upływie terminu ważności
umowy na sprzedaż energii elektrycznej tj. do dnia 28.02.2018r. w przypadku, gdyby do
31.12.2017r. Zamawiający nie zdążył zawrzeć umowy na zakup energii elektrycznej (na
kolejny okres). O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej 40
dni przed upływem pierwotnego terminu umowy, podając Wykonawcy w treści pisemnego
zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Wydłużenie
terminu nastąpi w formie aneksu do umowy.”
ust. 3 § 5 projektu umowy: „3. Oferowana cena jednostkowa za 1 kWh będzie stanowić
podstawę do rozliczeń z Wykonawcą także przez okres dwóch miesięcy po upływie terminu
ważności niniejszej umowy na sprzedaż energii elektrycznej tj. do dnia 28.02.2018r. w
przypadku, gdyby do 31.12.2017r. Zamawiający nie zdążył zawrzeć nowej umowy na zakup
energii elektrycznej (na kolejny okres). O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia
Wykonawcę najpóźniej 40 dni przed upływem pierwotnego terminu umowy, podając
Wykonawcy w treści pisemnego zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i
obowiązywania umowy. Wydłużenie terminu nastąpi w formie aneksu do umowy.”
Pytanie 2
Prosimy o informację czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie
przeprowadzany po raz pierwszy czy po raz kolejny?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzany po raz
kolejny.

Pytanie 3.
Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do
usługi TPA ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o dostosowaniu układu pomiarowo –
rozliczeniowego do usługi TPA, skoro jednak po raz kolejny będzie następować zmiana
sprzedawcy, to takie dostosowanie zapewne istnieje.
Pytanie 4.
Zwracamy się z prośba o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -cych
umowy/ -ów na sprzedaż energii elektrycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dotychczasowe umowy nie zawierają terminu wypowiedzenia,
gdyż są umowami na czas określony do dnia 31 grudnia 2015r.
Pytanie 5.
Wnosimy o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż obecnie posiada podpisane umowy sprzedaży energii elektrycznej
dla obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ - Wykonawca Enea S.A. oraz dla obiektów
w zał. nr 2 do SIWZ - wykonawca PKP Energetyka S.A. – informacja wskazana w rozdziale
2 pkt 2.4 SIWZ.
Pytanie 6.
Wnosimy o podanie nazwy lokalnego OSD, na terenie którego znajdują się obiekty
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obiekty Zamawiającego znajdą się na terenie lokalnego OSD,
którym jest ENEA Operator Sp. z o.o - patrz załącznik nr 1 do umów.
Pytanie 7.
Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo
Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu
praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy
nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że
zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na
dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków.
Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą
w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa
możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna
jest zmiana ust. 2 § 5 projektu umowy na poniższy zapis:
"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen
energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych
dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych
opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej
wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za
energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o
wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o

korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując
równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny
energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie
wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 8.
Wnosimy o zmianę ust. 4 § 6 Projekt umowy na zapis: „…w którym Wykonawca wystawi
Zamawiającemu w terminie 14 dni od otrzymania odczytów licznika od lokalnego OSD
fakturę rozliczeniową, z terminem płatności…”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i informuje, iż dokonał zmiany ust. 4
§ 6 Projektu umowy, który po zmianach brzmi:
Treść §6 ust. 4 umowy (zał. nr 7.1 do SIWZ) po zmianach brzmi:
„4. Wszystkie punkty poboru energii (PPE) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy ujęte zostaną na jednej fakturze wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego
PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu,
zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto„
Treść §6 ust. 4 umowy (zał. nr 7.2 do SIWZ) po zmianach brzmi:
„4*. Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w
tabeli 1.2 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla
każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę
odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
4.* Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli
1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym
rozliczeniem dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr
licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
*niepotrzebne skreślić „
Pytanie 9.
Wnosimy o usunięcie z ust. 4 § 6 Projekt umowy zapisu: „Potwierdzeniem doręczenia faktury
jest podpisany przez Zamawiającego dokument potwierdzenia odbioru lub kopia wystawionej
faktury opatrzona: datą wpływu, podpisem osoby odbierającej fakturę oraz pieczątką
Zamawiającego”.
Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.
Pytanie 10.
Wnosimy o usunięcie z ust. 4 § 6 Projekt umowy zapisów: „datę odczytu, wskazanie bieżące
licznika, wskazanie poprzednie licznika”, gdyż Wykonawca otrzymuje od lokalnego OSD
tylko informację o zużyciu energii elektrycznej a nie wskazania liczników.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ust. 4 § 6 Projektu umowy, który po zmianach
brzmi:

Treść §6 ust. 4 umowy (zał. nr 7.1 do SIWZ) po zmianach brzmi:
„4. Wszystkie punkty poboru energii (PPE) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy ujęte zostaną na jednej fakturze wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego
PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu,
zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto„
Treść §6 ust. 4 umowy (zał. nr 7.2 do SIWZ) po zmianach brzmi:
„4*. Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w
tabeli 1.2 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla
każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę
odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
4.* Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli
1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym
rozliczeniem dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr
licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
*niepotrzebne skreślić”
Pytanie 11.
Wnosimy o zmianę ust. 1 § 7 Projektu umowy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się datę
wpływu środków na rachunek Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zgodnie z Uchwałą
Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r. III CZP 164/94 „Spełnienie świadczenia
bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony
stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej”.
Pytanie 12.
Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy o następujący zapis:
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient będzie
zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z
wzorem:

)
gdzie:
– wysokość kary umownej.
– poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.
– wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy)
– wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Klienta dla danego roku
(okresu dostawy) , zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy. Wolumen energii
niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa zostanie skutecznie
rozwiązana.
– cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu
dostawy) w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Klient posiada stawki
cenowe w podziale na strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć
cena określona w strefie nr 1.

– aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na
rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt opłat zastępczych praw majątkowych na
dany rok (okres dostawy) w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust
1 oraz art. 9a ust 8 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst
jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty
zastępcze na dany rok (okres dostawy) nie są znane, zastosowanie będzie mieć ostatnia,
ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat zastępczych
obowiązująca w momencie naliczania kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę wzoru umowy, a ponadto informuje, że w wyniku
zmiany SIWZ usunął z projektu umowy zapis dot. wypowiedzenia umowy.
Pytanie 13.
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 każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- 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 PPE.
Odpowiedź:
Informacje, których żąda Wykonawca wskazane w:
tiret 1, 12 - Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy,
tiret 2, 3,4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, wskazane są w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ,
tiret 4 – grupa taryfowa obecna i nowa są takie same,
tiret 6 – planowane roczne zużycie można uzyskać dzieląc dane z załączników do SIWZ
przez dwa.
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
(zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ) w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy –
patrz rozdział 2 pkt 2.5 SIWZ .

Święciechowa, 14 września 2015r.

Wójt Gminy Święciechowa
/-/ Marek Lorych

