TI.271.11.2017

Trzebnica, 19.06.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania nr TI.271.11.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek
jej podległych oraz spółek komunalnych
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ.
PYTANIA:
1. NOVUM S.A. zwraca się z prośbą o skrócenie okresu realizacji umowy do dnia 31.12.2019 r. Wyjaśniam, że zdecydowana większość Wykonawców kupuje energię elektryczną na Towarowej Giełdzie
Energii, a na chwilę obecną brak jest notowań na rok 2020 i 2021, co uniemożliwia dokonanie rzetelnej
wyceny przedmiotu zamówienia.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?
3. Czyim obowiązkiem będzie wypowiedzenie umów kompleksowych – Zamawiającego czy Wykonawcy?
4. Jaki jest okres rozliczeniowy (miesięczny, dwumiesięczny)?
5. Prosimy on doprecyzowanie dat, do jakich zawarte są obecnie umowy na sprzedaż energii elektrycznej
(§7 ust. 1 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej).
6. Prosimy o dodanie w § 8 ust. 1 projektu umowy zapisów dotyczących obowiązku wysłania przez Zamawiającego pisemnego żądania zaprzestania naruszeń umowy pod groźbą jej wypowiedzenia oraz
wyznaczenie 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszenia – w sytuacji braku reakcji wykonawcy
Zamawiający miałby prawo do wypowiedzenia umowy.
7. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie formularza ofertowego wraz z załącznikami w wersji
edytowalnej, umożliwi to sporządzenie bardziej czytelnej i estetycznej oferty.
8. W rozdziale III p.2 SIWZ i formularz ofertowy p.C. Prosimy o podanie zużycia w rozbiciu na strefy w
grupie taryfowej O12.
9. W rozdziale III p.8 SIWZ dotyczy pełnomocnictwa. 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 wg 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?

10. W rozdziale IV SIWZ tiret 1 oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Projekt umowy w §7 ust. 1. 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”.
11. W formularzu ofertowym część G p.1. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną?
12. W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §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 liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury
nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża
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: „Wszelkie płatności
wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawcę w oparciu o dane pomiarowe przekazane przez OSD, przelewem w terminie ………. dni od
daty wystawienia sporządzonej faktury, na konto wskazne w fakturze“.
13. W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust. 2, 3, 4. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych 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.
14. W załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust. 5. 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, a w związku z tym, w celu ich 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 z dowolnej należnoći Wykonawcy.
15. Prosimy o udostępnienie załącznika z wykazem punktów poboru, a także formularza oferty i oświadczeń w wersji edytowalnej.
16. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie
procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
c) 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 ?
d) 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 ?
17. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w
postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko
kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
18. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w
postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane
przez Wykonawcę?"
Odpowiedzi:
Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
Ad 2. Tak
Ad 3. Wypowiedzenie umów kompleksowych jest obowiązkiem Wykonawcy
Ad 4. Zgodnie z zapisami §5 ust. 4 projektu umowy, okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
Ad 5. Okres obowiązywania umowy na sprzedaż energii elektrycznej został wskazany w rozdz. III ust. 6
SIWZ (31.08.2017 r.). Pozostałe umowy są umowami kompleksowymi zawartymi na czas nieokreślony.
Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
Ad 7. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl wersję edytowalną SIWZ
(zamienna SIWZ, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8).
Ad 8. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ polegającej na zmianie tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ
„Formularz ofertowy” w pkt. C.1. oraz w §5 ust. 1 projektu umowy dla grupy taryfowej O12.
Ad 9. Tak
Ad 10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
Ad 11. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.
Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
Ad 13. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
Ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
Ad 15. Patrz odpowiedź na pytanie nr 7. Załącznik z wykazem punktów poboru zostanie przekazany
Wykonawcy w wersji edytowalnej do dnia podpisania umowy.
Ad 16.
a) patrz odpowiedź na pytanie nr 5
b) nie ma takich przypadków w niniejszym zamówieniu. Wszystkie umowy dystrybucyjne zawarte są na

czas nieokreślony. Początek sprzedaży dla tych punktów poboru nastąpi dopiero po skutecznym
przeprowadzeniu procedury rozdzielenia umów (patrz rozdz. IV SIWZ).
c) Nie
Ad 17. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
Ad 18. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.
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