Szanowni Państwo
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie
zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.", nr sprawy
ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą
jako Wykonawca o wyjaśnienie i modyfikację zapisów dokumentów:
Pytanie 1 – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 3 SIWZ (Uwaga nr 1)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane
oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej
Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane
stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony

Wykonawca

będzie

potrzebował

do

przeprowadzenia

zmiany

sprzedawcy (oprócz danych zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ) :
a) danych dla każdego punktu poboru:
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE (odpowiadający masce: PLZELDxxxxxxxxxxxx);
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów 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 być 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 2 - pkt. IV SIWZ, rozdział XVIII , pkt 22 SIWZ
Informujemy, iż z uwagi na „odwróconą” procedurę przetargową, konieczność
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 01.03.2017 r. może nie być możliwy do spełnienia
przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę
terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.04.2017 r., lecz nie wcześniej

niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do
realizacji przez OSD”.
Pytanie 3 – pkt. IV SIWZ, rozdział XVIII , pkt 22 SIWZ
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 4 – pkt. XIV, ppkt. 8 SIWZ, pkt. XVIII, ppkt. 4 SIWZ
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy,
ustawowej zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub
przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca
się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej
pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów
skutkujących w szczególności zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo
Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia
ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Pytanie 5 - pkt. XVIII, ppkt. 8, 21 SIWZ
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów
wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie
do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).
Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na
regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie
z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy
prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na
podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?
Pytanie 6 - pkt. XVIII, ppkt. 10a) SIWZ
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: „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury VAT, jednak nie krótszym niż 23 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
wystawionej faktury. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni
od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”
Pytanie 7– SIWZ, Załączniki do SIWZ
Prosimy

o

udostepnienie

SIWZ

w

wersji

edytowalnej

(ze

szczególnym

uwzględnieniem załączników do SIWZ: „Formularz Ofertowy”, „Formularz cenowy”,
„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w
Postępowaniu”
Pytanie 8 – pkt. XVI, ppkt. 7 SIWZ
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną
(pocztową)?
Pytanie 9 – pkt. XVIII, ppkt. 7 SIWZ, pkt. XVIII, ppkt. 5a) SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE)
lub zmienić grupę taryfową bądź moc umowną (moc przyłączeniową) dla danego punktu,
jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie.
Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu
zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego
zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy. Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do
obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup
taryfowych”
Pytanie 10 – pkt. XIII, ppkt. 3 SIWZ
Informujemy, iż jednostkowe ceny energii elektrycznej wyrażone w zł/MWh według
zasad w powszechnie obowiązujących Taryfach są podawane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Prosimy o modyfikację zapisu pkt. XIV, ppkt. 3 SIWZ na: „…z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku…)”.
Pytanie 11 – pkt. XVIII, ppkt. 11-12 SIWZ
Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek Zamawiającego po
uznaniu jego zasadności przez Sprzedawcę. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu
na termin złożenia wniosku przez Zamawiającego oraz ze względu na termin 30 dni na

rozpatrzenie takiego wniosku przez Sprzedawcę, uwzględnienie bonifikaty z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia może nie być możliwe do zrealizowania. W związku
z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści:
„Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po
rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę
standardów jakościowych obsługi Odbiorców.”
Pytanie 12 – pkt. XVIII, ppkt. 5b) SIWZ
Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania
przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym
czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, 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. Jednocześnie
wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145
Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
Pytanie 13 – pkt. XVIII, ppkt. 1 SIWZ, pkt III SIWZ, ppkt 3.6
Wykonawca informuje, iż wymóg posiadania przez Wykonawcę zawartej
z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) umowy dystrybucyjnej jest warunkiem
nieistotnym, z punktu realizacji powyższego zamówienia. Wykonawcy winni posiadać
generalną umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do
którego sieci elektroenergetycznej Zamawiający ma przyłączone obiekty (punkty poboru
energii elektrycznej) i który to OSD jest właścicielem urządzeń elektroenergetycznych oraz
świadczy usługę dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym Wykonawca
zwraca się z prośbą o dokonanie korekty przedmiotowych zapisów poprzez usunięcie:
„umów z operatorem sieci przesyłowych”.
Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady
uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom,
którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ
wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.
Pytanie 14 – pkt. VI , ppkt. 4.4 e)
Informujemy, iż zgodnie z §5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od
wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośba o wykreślenie
ppkt. 4.4 e) z rozdziału VI SIWZ.
Pytanie 15 – pkt. VIII , ppkt. 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisów pkt. VIII , ppkt 5
w zakresie możliwości zmiany cen jednostkowych energii. Określone w ppkt a) i b) zasady
nie precyzują ww. zmiany.
Pytanie 16 – Pkt III SWIZ, Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację przedmiotu
zamówienia pod względem określonej ilości energii elektrycznej (w każdej ze stref
czasowych) w grupie taryfowej B23 (Załącznik nr 3 do SIWZ). Czy wykazana ilość energii jest
zgodna z planowanym zapotrzebowaniem oraz odzwierciedla historyczne zużycie oraz jego
strukturę procentową w ww. grupie taryfowej?

