Gniewoszów, 5 stycznia 2018 r.
ZP.271.1.2018
Pytania i odpowiedzi
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gniewoszów „ZAKUP
ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GNIEWOSZÓW ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH“
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres email?
Odpowiedź : Nie

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź : Tak

3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w
terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po
otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego
środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się
znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
Odpowiedź : Nie

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy
zmian 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?
Odpowiedź : Zamawiający przewiduje zmiany umowy wymieione w projekcie umowy i siwz.

5. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych
przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje
długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1
miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Odpowiedź : w większości przypadków okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.

6. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?
Odpowiedź: Tylko dla części PPE

7. Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu siedziby OSD ?
Odpowiedź: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110
Skarżysko-Kamienna.
8.

Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.
24, w połączeniu z art. 26 oraz zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z
dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej od dnia 15.02.2018 r. dla PPE nie jest możliwy do spełnienia przez wyłonionego w postępowaniu
przetargowym Wykonawcę?
Zwracamy się zatem z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia
01.03.2018 r.
Odpowiedź : w projekcie umowy znajduje się zapis nastepujący: „Umowa niniejsza zostaje zawarta na
czas określony od dnia 15.02.2018 r.do 15.02.2019 r., jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego
punktu poboru energii elektrycznej opisanego w załączniku nr 1 do umowy po uprzednim skutecznym
rozwiązaniu dotychczasowych umów kompleksowych lub sprzedaży energii elektrycznej, a także po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz podpisaniu i wejściu w życie nowych
umów dystrybucyjnych“. Wobec powyższego, zdaniem Zamawiajacego, nie zachodzi potrzeba zmiany
projektu umowy.

9.
dot. Załącznik nr 1 do SIWZ (Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 8 ust.1

Prosimy o poprawienie daty umowy
Odpowiedź : poprawiono projekt umowy – sprostowano błednie podany rok zakończenia relaizacji
umowy.
10. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca
będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- 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
- numer PPE
oraz dokumentów:
-

Pełnomocnictwo,-

dokument nadania numeru NIP,

-

dokument nadania numeru REGON,

-

KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

-

dokument potwierdzający umocowania 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź : TAK

11.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy
nieokreślony?
Odpowiedź : umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony.

12. Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne
– w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz
dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź : TAK
13.
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 ?

Odpowiedź : TAK, Zamawiający stosuje swój wzór pełnomocnictwa. Jeśli potencjalny Wykonawca ma
co do tego wątpliwości, powinien inaczej sformułować zapytanie oraz wskazać stosowne zmiany, które
mogły by ułatwić przeprocesowanie. W przeciwnym razie składając ofertę akceptuje poprawność
powyższego dokumentu tym samym ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie procesu
zmiany sprzedawcy.
14. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który
upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że
brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży
energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź : TAK
15. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą
korespondencyjną.
Odpowiedź : TAK
16. dot. Załacznik nr 1 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 11 pkt 1ust. x
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.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powyższych zapisów.
17. dot. Załacznik nr 1 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 11 ust. 2
Wykonawca zwraca się z prosba o modyfikację powyższego zapisu i wprowadzenie zapisu „Kary umowne zostana
naliczone do wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego“

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powyższych zapisów.
18. dot. Załacznik nr 1 do SIWZ(Umowa Sprzedazy Energii elektrycznej) § 11 ust. 3, 4
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 : Wprowadzono korektę do projektu umowy zgodnie z Państwa sugestią.
19. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej

20. odpowiedź : Załączniki zostały udostępnione na stronie www.bip.gniewoszow.pl pod ogłoszeniem o
zamóiweniu.

