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ROKIETNICit.\ Rokietnica, 12.11.2014

Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
licytacji elektronicznej L-352-2014, nr ogłoszenia w BZP: 364758-2014
pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rokietnica"

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 12.11.2014 wpłynęły
zapytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, których treść i odpowiedzi przekazuje wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.

Pytanie 1
W załączniku nr 2 w § 2 ust. 3 oraz w ust. 5 § 12 ust. 2 lit. c), e). Wykonawca zwraca się z prośbą
o wprowadzenie do ww. zapisu informacji, iż zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej
oraz zmiana grupy taryfowej może nastąpić jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte
w SIWZ i wycenione w ofercie Wykonawcy.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że z uwagi na dwuletni okres realizacji zamówienia Zamawiający nie jest
w stanie przewidzieć, czy w trakcie tych dwóch lat nastąpi okoliczność, że będzie wnioskował do OSD
o dokonanie zmiany grup taryfowych lub przyłączenie z innymi grupami taryfowymi, dlatego opisał tą
okoliczność zgodnie z przepisami ustawy PZP, na wypadek wystąpienia takiej możliwości. Ponadto
Zamawiający wskazał w załączniku nr 2 do ogłoszenia grupy taryfowe, które nie występują w tabeli
przedstawiającej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii
elektrycznej dla obiektów Zamawiającego, aby podać Wykonawcom wszystkie ewentualne zmiany grup
taryfowych, poza którymi nie wystąpią inne.
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji.

Pytanie 2

W Załączniku nr 2 w § 5 ust. 2 lit. i). Z uwagi na fakt, że dotrzymanie określonego przez Zamawiającego
terminu 3 dni na powiadomienie o negatywnej weryfikacji umów przez OSD może być niemożliwe do
realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. w przypadku opóźnień w przekazywaniu danych
przez OSD), Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu do treści:
"i) Reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu Umowy, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw
w przewidzianym w Umowie terminie w § 4 ust. l do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub
opóźniających zmianę sprzedawcy, w szczególności w przypadku negatywnej weryfikacji powiadomień
przez OSD, powiadomień zawierających braki lub błędy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie
Zamawiającego. .

Odpowiedź
Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD w przypadku, gdy złożone przez
Wykonawcę do OSD powiadomienie zawiera braki formalne lub błędy wówczas w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych od poinformowania przez OSD Wykonawca ma możliwość ich
uzupełnienia. Mając powyższe na uwadze Wykonawca nie powinien mieć obaw dotyczących opóźnień
w przekazywaniu informacji przez OSD, gdyż dópiero na podstawie ich otrzymania może dokonać
uzupełnienia i tym samym poinformować Zamawiającego.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby ten niezwłocznie tj. w terminie do 3 dni roboczych
poinformował o tym fakcie Zamawiającego, gdyż w terminie późniejszym ewentualne braki lub błędy
mogą okazać się niemożliwe do ich poprawienia i sytuacja taka może spowodować przesuniecie
terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji.
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Pytanie 3
W Załączniku nr 2 w § 7 ust. 6. Uprzejmie informujemy, że zasady przekazywania danych
pomiarowych od OSD zawarte są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz
w generalnych umów dystrybucyjnych zawartych pomiędzy Wykonawcą w właściwym OSD. Z uwagi na
powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści:
"Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres
rozliczeniowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD. Podstawą do
wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat
zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii
elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego jeżeli Wykonawca będzie chciał
skorzystać z takiej możliwości."

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji.

Pytanie 4
Załączniku nr 2 w § 7 ust. 9. Wykonawca informuje, że faktury za zużytą energię wysyłane są listem
zwykłym w związku z czym Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający
otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu
płatności. Jednocześnie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień
zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu
należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje art. 19a ust. 5 pkt.ą ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku
od towarów usług (Dz. U z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późno zm.). Z uwagi na powyższe Wykonawca
zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: "Wynagrodzenie płatne
będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Terminem spełnienia świadczenia jest dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy."

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji, jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku zastosowania zmian Zamawiający
byłby zmuszony do zapłaty faktury w terminie np. jednego dnia od daty otrzymania ze względu na
opóźnienie w jej fizycznym dostarczeniu lub zapłaty nawet w przypadku jej nie otrzymania od
Wykonawcy ze względu na zaginięcie faktury wysyłanej drogą pocztową.

Pytanie 5
W Załączniku nr 2 w § 7 ust. 11 lit. a),b),c). Z uwagi na fakt, że Ustawa Prawo Energetyczne nie
przewiduje sposobu rozpatrywania reklamacji przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca
zwraca się z prośbą o modyfikację § 7 ust. 11 do treści: "Wniesienie przez Kupującego reklamacji
Sprzedawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na
fakturze."
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji.

Pytanie 6
W Załączniku nr 2 w § 8. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów dot. kar
umownych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą określenie odpowiedzialności stron w jako
odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty) i wprowadzenie zapisu o treści: "Strony
ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania lub nienależytego
wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty)."

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji.

Pytanie 7
W Załączniku nr 2 w § 9 ust. 2-3.4 lit. b), c). Uprzejmie informujemy, że wskazane przez
Zamawiającego przesłanki odstąpienia od umowy mogą dotyczyć sytuacji, które spowodowane są
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przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, tj. brak skorygowanych odczytów od OSD. Ponadto
Zamawiający uregulował kwestię odstąpienia od umowy w § 9 ust. 1zgodnie z art. 145PZP. Z uwagi na
powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź
Zamawiający szczegółowo opisał przesłanki odstąpienia od umowy i nie zauważa w nich, jakoby
przyczyną odstąpienia od umowy były przyczyny niezależne od Wykonawcy, np. brak skorygowanych
odczytów od OSD. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis informujący o wadliwym albo
sprzecznym z umową sposobie realizacji. Nawet jeżeli taka sytuacja wystąpi Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin a po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. Przesłanka
odstąpienia od umowy opisana w §9 ust. 1jest odmienna od zapisów w ust. 2-4.
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji.

Pytanie 8
W załączniku nr 2 w § 7 ust. 3 oraz w § 12 ust. 2 pkt. a-b. Z uwagi na możliwość zmiany w okresie
obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą ustawy prawo energetyczne wraz z aktami
wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 7 ust. 3
do treści: "Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe netto za 1 MWh energii elektrycznej
skalkulował uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją Umowy sprzedaży i zapewnia stałość
cen jednostkowych netto za 1 MWh energii elektrycznej przez cały okres obowiązywania niniejszej
umowy również w przypadku skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy
z wyjątkiem sytuacji w której dokonana zostanie ustawowo zmiana stawki podatku akcyzowego lub
innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo
energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane
z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii
elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od ich wejścia w życie."
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w § 12 ust. 2 lit. a,b) oraz w dalszych postanowieniach
SIWZ.

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu umowy) bez
dokonywania modyfikacji.

Pytanie 9
W Załączniku nr 2 w § 6 ust. 3. Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną Zamawiającemu przysługują bonifikaty. Z uwagi na fakt, ze bonifikata udzielana jest na
wniosek Zamawiającego, po uznaniu zasadności przez Sprzedawcę zwracamy się z uprzejmą prośbą
o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: "W przypadku niedotrzymania
jakościowych standardów obsługi przez Wykonawcę, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek
przysługuje prawo bonifikaty po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności."

Odpowiedź
Zamawiający w § 6 ust. 2 określił jednoznacznie, że Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia
bonifikat w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu
zamówienia na zasadach i w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do wIw ustawy (§ 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200)) lub w każdym innym obowiązującym w chwili zaistnienia
przywołanej okoliczności aktem prawnym dotyczącym standardów jakościowych obsługi.
Zamawiający wystąpi o przyznanie bonifikaty, gdy Wykonawca nie dotrzyma standardów jakościowych
obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia i w związku z powyższym nie będzie potrzebne stwierdzenie
zasadności, gdyż okoliczności są uregulowane ww. przepisami.
Z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje obecną treść załącznika nr 2 do ogłoszenia (projektu
umowy) bez dokonywania modyfikacji.
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