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WYJAŚNIENIE NR 3 DO SIWZ
z dnia 23 stycznia 2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego
wpłynęło zapytanie z prośbą o wyjaśnienia.

Pytanie 1
UMOWY §9- 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 01.07.2020, lecz
nie wcześniej, niż po wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów sprzedaży i umów
kompleksowych, zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści zapisu §9 Umowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarte w ostatnim zdaniu § 9 ust 3 sformułowanie
„wykonawca zobowiązany jest skutecznie rozwiązać umowę” należy rozumieć w ten sposób,
że chodzi o rozwiązanie umowy z dniem 30.06.2020 r. o ile zaistnieje taka potrzeba.
Jednakże, z uwagi iż umowy z aktualnym sprzedawcą energii są zawarte do 30.06.2020 r. nie
ma potrzeby rozwiązania tych umów przez wykonawcę. Dotychczasowe umowy po prosu
wygasną.
Pytanie 2
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 Nabywcy i Odbiorcy
- opis i adres PPE (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy i 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/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. 3 ust. 29a ustawy
Prawo energetyczne.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Exel oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Pytanie 3
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?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa stosowanego przez
Wykonawcę pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży przed dniem podpisania Umów wzór
tego pełnomocnictwa, który będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności
Prawem energetycznym oraz SIWZ.
Pytanie 4
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Dla których PPE w jakich grupach taryfowych Zamawiający posiada obecnie umowy
kompleksowe? Które to obiekty?
b) Czy umowy dystrybucyjne (dla umów rozdzielonych) zawarte są na czas określony, czy
nieokreślony?
c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ a jaki umów
sprzedaży energii elektrycznej?
d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni
do tej czynności Wykonawcę?
e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w
przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe
oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas
określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy ?

f) 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 ?
Odpowiedź:
a) Zamawiający nie posiada umów kompleksowych.
b) Zamawiający posiada/będzie posiadał podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji
na czas nieokreślony.
c) Umowy na sprzedaż energii elektrycznej zostały zawarte na czas określony do dnia
30.06.2020 r.
Zgodnie z obowiązującą umową, każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z
zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia
warunków umowy, jeśli przyczyny i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni
od daty pisemnego zgłoszenia żądania ich usunięcia. Sprzedawcy przysługuje prawo
rozwiązania Umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia gdy Klient
zwleka przynajmniej 30 dni z zapłatą za energię, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy
oraz gdy uniemożliwia realizację Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w tym w
szczególności w sytuacji zawarcia przez Klienta umowy sprzedaży energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej z innym niż Sprzedawca przedsiębiorstwem energetycznym,
uniemożliwiającej realizację Umowy w okresie jej obowiązywania lub zakończenia
obowiązywania umowy dystrybucyjnej dla MD. Rozwiązanie Umowy na skutek
wypowiedzenia dokonanego przez Klienta na podstawie art. 4j ust. 3a ustawy Prawo
energetyczne, następuje z ostatnim dniem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy dotarło do
Sprzedawcy, chyba że Klient wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin
rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem
miesiąca kalendarzowego, w którym zgodnie z oświadczeniem Klienta nastąpiłoby
rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone pod
rygorem nieważności w formie pisemnej, na adres do korespondencji Sprzedawcy. Klient
zobowiązuje się wobec Sprzedawcy do powstrzymania się, od dnia zawarcia Umowy przez
cały okres jej obowiązywania, od dokonania wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 4j ust.
3a ustawy Prawo energetyczne.
d) Zamawiający nie zamierza samodzielnie rozwiązywać umów sprzedaży. Umowy
sprzedaży energii elektrycznej są umowami na czas określony i obowiązują do dnia 30
czerwca 2020 r. czyli wygasają przed dniem 1 lipca 2020 r. tj. przed dniem, od którego mają
obowiązywać nowe umowy na sprzedaż energii objęte niniejszym postępowaniem o
zamówienia publiczne. Zawarcie nowej umowy sprzedaży wymaga tylko przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD, oczywiście o ile
wykonawca spełnia wymogi dotyczące uprawnień sprzedawcy energii.
e) Zamawiający posiada/będzie posiadał podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji
na czas nieokreślony.
f) Zamawiający posiada umowy sprzedaży energii zawarte na okres od 01.02.2020 r. do
30.06.2020 r. i nie przewiduje ich zerwania, z uwagi na zapisy umowy wskazujące
wypowiedzenie umów tylko w określonych okolicznościach.

Pytanie 5
UMOWY §2 ust. 2 ppkt. 4)- Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia
energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez

Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie
dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem
dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione.
Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej.
Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji §2 ust. 2 ppkt. 4) wzorów umów
stanowiących załącznik 7.1 i 7.2 do SIWZ.
Pytanie 6
UMOWY §3 ust. 5 oraz SIWZ rozdział 3 pkt. 9- Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem
Sądu Okręgowego w Warszawie, wyrażone w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt
XVII AmE 39/15), zgodnie z którym: „Bilansowanie handlowe jest realizowane pomiędzy
podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, a operatorem systemu przesyłowego (w
zakresie zgłaszania umów sprzedaży) oraz pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym za
bilansowanie, a sprzedawcą energii (w zakresie rozliczeń za niezbilansowanie). W
mechanizmie bilansowania odbiorca końcowy nie bierze bezpośrednio udziału (o ile nie jest
jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe). Nie zawiera on
umowy o bilansowanie handlowe, a jedynie umowę sprzedaży i o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczanie z tytułu niezbilansowania odbywa się za
pośrednictwem sprzedawcy, niezależnie od tego, czy sprzedawca jest jednocześnie
podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, czy jest nim inny podmiot. Podmiot
zobowiązany do bilansowania handlowego może je prowadzić samodzielnie lub wskazać inny
podmiot, który będzie świadczył dla niego taką usługę(…).” Dopuszczalne jest zatem
przyznanie sprzedawcy uprawnienia do zlecenia wykonywania obowiązków w zakresie
bilansowania handlowego innemu podmiotowi. Nie dzieje się to jednak na zasadzie
podwykonawstwa.
Odpowiedź:
Zamawiający uważa, że treść zapisów UMOWY §3 ust. 6 oraz SIWZ rozdział 3 pkt. 9- I nie
jest sprzeczna z treścią cytowanego wyroku, a ponadto zwraca uwagę, że źródłem prawa są
akty normatywne takie jak ustawy, rozporządzenia, a nie orzeczenia sądów, które rozstrzygają
konkretny spór.
Pytanie 7
UMOWY §5 ust. 2- Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów
prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego
automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie.
Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez
konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji §5 ust. 2 wzorów umów stanowiących
załącznik 7.1 i 7.2 do SIWZ.

Pytanie 8
UMOWY §5 ust. 3 oraz SIWZ rozdział 12 pkt. 13- Zamawiający określił możliwość
przedłużenia terminu obowiązywania umowy- o okres nie dłuższy niż 2 m-ce. Informujemy,
że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę
zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę
skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do
upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie
przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie
skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek
czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o
usunięcie przedmiotowych zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kwestionowanych zapisów wzorów umów.
Pytanie 9
UMOWY §6 ust. 2- Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo
energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane
szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę.
Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób
pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów,
gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji,
stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kwestionowanych zapisów wzorów umów.
Pytanie 10
UMOWY §6 ust. 3- 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. 2018 poz. 2174 ze 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”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczanie faktur drogą elektroniczną.
Pytanie 11
UMOWY §6 ust. 4- Wykonawca wystawia faktury VAT w oparciu o dane przekazywane
Wykonawcy przez OSD. Biorąc pod uwagę stosowanie przez operatorów okresy
rozliczeniowe oraz terminy przekazywania danych pomiarowych, może okazać się, że nie

będzie można dokonać rozliczeń dla wszystkich punktów poboru jedną fakturą w obrębie
adresy wysyłki faktury. Prosimy o wykreślenie bądź modyfikację zapisu.
Dodatkowo w sytuacji gdy OSD wystawi korekty i przekaże skorygowane dane wtedy
również Wykonawca będzie musiał wystawić fakturę i nie będzie to już jedna faktura tylko
kolejna. Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia więcej niż jednej faktury VAT
dla poszczególnych Odbiorców?
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia częściowo zastrzeżenia poprzez następującą zmianę §6 ust. 4
wzoru umowy.
Treść §6 ust. 4 w zał. nr 7.1 do SIWZ i §6 ust. 4 zał. nr 7.2 do SIWZ po zmianach:
„ 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. Zamawiający dopuszcza możliwość
wystawienie więcej niż jednej faktury VAT jeżeli zaistnieje taka konieczność (np. korekta
faktury).”
Pytanie 12
UMOWY §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”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 13
UMOWY §7 ust. 3- Z uwagi na fakt, że informacja na temat zmiany numeru konta
bankowego znajduje się w przypadku zaistnienia takiej okoliczności na fakturze, wnosimy o
usunięcie zapisu dot. konieczności dodatkowego informowania o tym fakcie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 14
UMOWY §8 ust. 4 oraz ust. 5- Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych
odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na
podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest
jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone
jako nadpłata albo niedopłata. Wykonawca nie ma możliwości dokonywania zwrotów
nadpłaconych kwot, bez dodatkowego każdorazowego wniosku Zamawiającego. Ponadto
zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń
wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie
reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. Wykonawca
nie ma możliwości również automatycznego przedłużenia terminu płatności. Z uwagi na

powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „Strony
zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca
dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń
będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy.
Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT. W przypadku,
gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez
Zamawiającego numer rachunku bankowego. Złożenie reklamacji nie zwalnia
Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 15
UMOWY §9- §18- Wykonawca zwraca się z prośbą 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.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia częściowo zastrzeżenia poprzez wykreślenie § 10 ust. 9 wzoru
umów.
Pytanie 16
UMOWY §10 ust. 17- Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar
umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla
potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów
rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do
pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g)
Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie
się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w
księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa.
Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca
nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku naliczenia kar umownych każdorazowo wystawi
Sprzedawcy notę obciążeniową.
Pytanie 17
SIWZ rozdział 3 pkt. 14-17, UMOWY §1 ust. 8 i §10 ust. 9- Wskazany przez
Zamawiającego wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
odpowiada literalnemu brzmieniu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
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. Należy jednakże zaznaczyć, iż Ustawodawca w sposób wyraźny

wskazał 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. Prosimy o wykreślenie ww. wymogu oraz kar umownych z tego tytułu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji wskazanych zapisów w SIWZ i wzorach
umów (Załącznik 7.1 i 7.2 do SIWZ).
Pytanie 18
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.
Z uwagi na powyższe pytanie, prosimy o uzupełnienie wykazu PPE o dane Nabywcy oraz
dane do wysyłki faktury (dane Odbiorcy/jednostki organizacyjnej).
Odpowiedź:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 30.11.2016r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, ustalono, że dane
identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane są
następująco:
Nabywca – Gmina (jej nazwa, adres, NIP)
Odbiorca – jednostka organizacyjna (nazwa i adres).
Dopuszcza się wpisanie na fakturze danych jednostki organizacyjnej pod pozycją "Adres
korespondencyjny".
Pytanie 19
SIWZ rozdział 14 pkt. 2- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie
umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 20
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 21
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za energię elektryczną z
dokładnością do 5 miejsc po przecinku ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za energię elektryczną z
dokładnością do 5 miejsc po przecinku

Pytanie 22
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie ze wzorów umowy zapisów par. 10 ust 9-18
(kary umowne).
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia częściowo zastrzeżenia poprzez wykreślenie § 10 ust. 9 wzoru
umów.
Pytanie 23
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami
zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych
(IRiESD)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada dostosowane układy pomiarowe zgodnie z wymogami.
Pytanie 24
Czy obecna umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas określony czy nieokreślony ?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada/będzie posiadał podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji na
czas nieokreślony.
Pytanie 25
Zamawiający zgodnie z rozdz. 4 pkt 3 wymaga od Wykonawcy skutecznego rozwiązania
obecnych umów „o ile zaistnieje taka potrzeba”. Prosimy o informację i doprecyzowanie czy
obecne umowy wymagają wypowiedzenia, a jeśli tak to jaki jest ich okres wypowiedzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zawarte w ostatnim zdaniu § 9 ust 3 sformułowanie „wykonawca
zobowiązany jest skutecznie rozwiązać umowę” należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o
rozwiązanie umowy z dniem 30.06.2020 r. o ile zaistnieje taka potrzeba. Jednakże, z uwagi iż
umowy z aktualnym sprzedawcą energii są zawarte do 30.06.2020 r. nie ma potrzeby
rozwiązania tych umów przez wykonawcę. Dotychczasowe umowy po prosu wygasną.
Pytanie 26
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu
certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu
energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w
życie właściwych przepisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadkach
podanych przez Wykonawcę.
Pytanie 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany umowy w przypadku zmian stawki VAT lub
innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawowych zasad
kwalifikacji podatkiem akcyzowym i jego wysokości ?

Odpowiedź:
Zgodnie z §5 ust. 2 „ Cena nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania Umowy, za
wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym oraz zmiany stawki podatku VAT, o wartość wynikającą z tych zmian.”
Pytanie 28
Czy do ceny energii elektrycznej należy doliczyć podatek akcyzowy ?
Odpowiedź:
Do ceny energii elektrycznej należy doliczyć podatek akcyzowy.
Pytanie 29
Dotyczy §11 ust 6 wzoru umowy – wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie ilości
dozwolonej zmiany ilości PPE z 40% do 10%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 30
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy oraz Zamawiającego, oraz konieczność
dostarczenia oferty dedykowaną pocztą kurierską w godzinach porannych co stwarza ryzyko
niedoręczenia przesyłki w terminie, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na
złożenie oferty w formie elektronicznej (na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy)
lub zmianę godziny składania ofert na godz. 12:00.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie oferty w formie elektronicznej.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie. Oferty należy składać do
27.01.2020 r. do godz. 12:00.
Pytanie 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na datowanie terminu płatności od dnia wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na datowanie terminu płatności od dnia wystawienia faktury.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na stronie internetowej Gminy Święciechowa,
w zakładce dotyczącej przetargów, został zamieszczone zaktualizowane, obowiązujące
dokumenty: „SIWZ”, „Załącznik nr 7.1 do SIWZ” i „Załącznik nr 7.2 do SIWZ”.

Święciechowa, dnia 23.01.2020r.
Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych

