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WYJAŚNIENIA NR 5 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 11.09.2015r. z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §8 ust. 4 – informujemy, że zapisy dotyczące
zwrotu nadpłaconej kwoty nie są możliwe do spełnienia przez Wykonawcę. Nadpłata jest
bowiem zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana na konto Klienta po
uprzednim zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu rachunku bankowego. Wykonawca
nie ma możliwości zwrócić nadpłaty automatycznie. W związku z powyższym zwracamy się
z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „W przypadku korekty
na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zaliczy nadpłaconą kwotę na poczet płatności
ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, a w przypadku gdy Zamawiający zażąda jej
zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku
bankowego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 2
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §6 ust. 4 – zwracamy się z prośbą o usunięcie
zapisów odnoszących się do konieczności uwzględniania w fakturach VAT licznika, a także
wskazań bieżących i poprzednich licznika, a także numeru ewidencyjnego oraz mocy
umownej.
Informujemy, że na wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie występuje tego typu
informacja. Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze
zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego
postępowania.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiane przez Wykonawcę spełniają wymogi
określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, natomiast brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w
zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia zastrzeżenia Wykonawcy w zakresie usunięcia zapisów
dotyczących wskazań bieżących i poprzednich licznika oraz mocy umownej i numeru

ewidencyjnego, w ten sposób, iż zmienia w tym zakresie treść wzorów umów. Nie
uwzględnia natomiast zastrzeżenia dotyczącego numeru licznika.
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”
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