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WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/ Gmina Święciechowa przekazuje, że do
Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Treść zapytania:
Pytanie 1.
SIWZ Rozdział 3 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt od 5 do 8 w związku z § 10 pkt 5 a.
Wskazany przez Zamawiającego wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie
umowy o pracę odpowiada literalnemu brzmieniu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) (dalej: PZP) zgodnie, z którym „Zamawiający
określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
zm.)". Należy jednakże zaznaczyć, iż Ustawodawca w sposób wyraźny wskazał w
przytoczonym przepisie przesłanki zastosowania danego wymogu, określając przedmiot
zamówienia jako usługi bądź roboty budowlane, co wyłącza możliwość zastosowania
omawianego kryterium w kontekście zamówień publicznych należących do kategorii dostaw.
Z uwagi na powyższe, mając na uwadze, iż przedmiotem danego postępowania jest dostawa
energii elektrycznej, zastosowanie zapisów przywołujących wymóg opisany w art. 29 ust. 3a
PZP, jest bezpodstawne. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie
kwestionowanych zapisów, z uwagi na ich bezprzedmiotowość w odniesieniu do
procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie 2.
SIWZ Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia pkt 4 Wykonawca zwraca się z uprzejmą
prośbą o wyjaśnienie czy obecna umowa sprzedaży obowiązuje do 01.03.2018 r. czy do dnia
28.02.2018 r.? W przypadku, gdy umowa obowiązuje do dnia 01.03.2018 r. Wykonawca
może przeprowadzić Proces Zmiany Sprzedawcy z datą 02.03.2018 r.
Pytanie 3.
SIWZ Rozdział 6 Wykaz Oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt 19 Wykonawca
zwraca się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w pkt z uwagi na jego bezpodstawny zapis.

Pytanie 4.
SIWZ Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt 10 ppkt 2 w
zw. z SIWZ Rozdziałem 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ, ponieważ
w pkt 10 ppkt 2 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy natomiast w rozdziale 15 nie wymaga.
Pytanie 5.
Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 6 ust.2
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".
Pytanie 6.
Załącznik nr 7.2 do SIWZ (2 część zamówienia) § 6 ust.4*
Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych
odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym
załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?
Pytanie 7.
Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 7 ust. 1
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 8.
Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 8 ust. 1
Wykonawca informuje, że w przypadku danych dotyczących pomiaru zużytej energii
elektrycznej dokonywanych są one przez OSD, Wykonawca nie ponosi za nie
odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej
odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług
dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić
odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez
OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych
zapisów.
Pytanie 9.

Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 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 każdorazowym 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 uwzględnienia reklamacji,
Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zaliczy na poczet
płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający
zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer
rachunku bankowego." Powyższy sposób rozliczania nadpłat jest zgodny §34 rozporządzenia
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
Pytanie 10.
Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 8 ust. 5
Informujemy, że błędy w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego mogą dotyczyć zarówno zawyżeń, jak i zaniżeń należności za pobraną
energię elektryczną, a Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur
na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W takim
przypadku może nastąpić zarówno nadpłata, jak i niedopłata. W związku z powyższym
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku powstania
niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT."
Pytanie 11.
Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 8 ust. 3
informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie
procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z
powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa
wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po
zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".
Pytanie 12.
Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 10 ust. 5 a i b
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.
Pytanie 13.
Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ (1 i 2 część zamówienia) § 11 ust. 2 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?
Pytanie 14.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Pytanie 15.
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 ;
- 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;
- 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 16.
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 wystawianych faktur VAT jest akceptowane
przez Zamawiającego.

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informuje:
Ad.1.
Dokonano usunięcia wskazanych zapisów w SIWZ i wzorach umów (Załącznik 7.1 i 7.2 do
SIWZ).
Ad.2.
Obecna umowa sprzedaży obowiązuje do 28.02.2018 r.
Ad.3.
Zmodyfikowano zapis w SIWZ.
Ad.4.
Zapisy SIWZ zostały ujednolicone.
Ad.5.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Ad.6.
Informujemy, że Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury VAT dla
poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż jeden PPE, z
dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punku poboru osobno, z
zastrzeżeniem, że dla punktów wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli 1.2.
wspólne faktury mogą być wystawienie dla:
a) punktów 1,2, 6,7, 11-13, 15, 16, 19, 21-25, 27, 31-37 łącznie,
b) punktów 3,4, 8, 10, 14, 28-30 i 42 łącznie,
c) punktów 5, 9, 18, 26, 38-41 łącznie,
d) punktów 17 i 20 łącznie.
Zastrzega się wystawienie jednej faktury VAT zbiorczo dla wszystkich punktów
wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ – tabela 1.2, bez zastosowania ww. podziału
lit. a)-d).
Ad.7.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Ad.8.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Ad.9.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Ad.10.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Ad.11.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

Ad.12.
Zamawiający informuje, że zapisy w § 10 ust. 5 dot. kar umownych za niedopełnienie
wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługi objęte przedmiotem
umowy – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek zostały usunięte, natomiast
zapis dot. kar umownych dot. za nieprzedłożenie lub nieuzupełnienie umowy o współpracy
wykonawców wspólnie realizujących umowę w zakresie i terminie wskazanym przez
zamawiającego – 500,00 zł na każdy dzień opóźnienia pozostaje bez zmian.
Ad.13.
Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według własnego wzoru z zastrzeżeniem że wzór
pełnomocnictwa może zostać uzupełniony o zapisy, których żąda OSD.
Ad.14.
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy droga korespondencyjną.
Ad.15.
Informacje których żąda Wykonawca wskazane w:
podpunkcie a):
tiret 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 11 wskazane są w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ
(również w wersji edytowalnej),
tiret 5 – planowane roczne zużycie energii można uzyskać dzieląc dane z załączników (nr
1 i 2) do SIWZ przez ilość miesięcy, następnie mnożąc przez 12,
tiret 10 – Obecnie podpisane umowy sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów
wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ (umowa nr 135/15 Wykonawca TAURON
Sprzedaż Sp. z o.o. z 28.09.2015 r.) oraz w zał. nr 2 do SIWZ (umowa nr 143/15,
Wykonawca GOEE ENERGIA Sp. z o.o. z 28.09.2015 r.). Okres wypowiedzenia
dotychczasowych umów to 30 dni.
tiret 12 - Dla niżej wymienionych PPE będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy:
a) dot. części nr 1 zamówienia
1.1 Gmina Święciechowa - oświetlenie uliczne
rodzaj punktu
poboru

l.p.

adres/ulica

numer PPE/ PLENED

numer licznika

5

6

00000590000000000115660926

23102814

00000590000000000085934972

23715467

00000590000000000106367937

27997111

00000590000000000101933943

28199696

00000590000000000069355946

48015724

Oświetlenie ulic

4
Krzycko Małe,
ul. Zielona
Gołanice , ul.
Spacerowa
Lasocice,
ul. Święciechowska
Święciechowa,
ul. Warzywna
Święciechowa,
ul. Wiśniowa
Święciechowa,
ul. Mórkowska

00000590000000000095001968

27548175

Oświetlenie ulic

Długie Nowe

00000590000000000063662994

26162982

Oświetlenie ulic

Długie Nowe

00000590000000000030522932

26838156

Oświetlenie ulic

Niechłód

00000590000000000030528961

20541274

Oświetlenie ulic

Długie Nowe

00000590000000000030521911

22428175

Oświetlenie ulic

Długie Stare

00000590000000001485397537

63696076

punkt odbioru
1

10

2
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa
Gmina
Święciechowa

11

Gmina

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic

Święciechowa
12

Gmina
Święciechowa

Oświetlenie ulic

Święciechowa,
ul. Leszczyńska

00000590000000000063829912

25058821

b) dot. części nr 2 zamówienia
1.2 Gmina Święciechowa - pozostałe obiekty
l.p.

punkt odbioru

rodzaj punktu
poboru

adres/ulica

numer PPE/PLENED

numer licznika

1

2

3

4

5

6

1

Gmina
Święciechowa

Stanica Gołanice

Ul. Parkowa

00000590000000001479995585

91835296

Dla pozostałych PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana
sprzedawcy.
podpunkcie b):
tiret 1 – Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według wzoru Zamawiającego
tiret 2, 3 i 5 – Zamawiający przekaże kopie dokumentów w wersji papierowej,
tiret 4 – żadna z jednostek nie posiada wpisu do KRS.
Ad.16.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Święciechowa, 20 grudnia 2017 r.
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych

