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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Węgliniec do dwóch nowych punktów"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 z póżn. zm.) Zamawiający informuje,
iż wpłynęło zapytanie do swiz. Niniejszym udzielani wyjaśnień.

PYTANIE NR l
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony?
Jaki jest zawarty termin wypowiedzenia w umowach?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR l
Umowa zawarta na świetlicę wiejską w Kościelnej Wsi zawarta jest na czas nieokreślony.
Okres wypowiedzenia wynosi l miesiąc.
Umowa na stacje uzdatniania wody w Okrąglicy zawarta jest do 30 czerwca 2011 r.
Okres wypowiedzenia wynosi l miesiąc.

PYTANIE NR 2
W związku z tym, że zamawiający wymaga, by to Wykonawca był podmiotem zgłaszającym
zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przeprowadził w imieniu Zamawiającego procedurę
zmiany sprzedawcy? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, Zamawiający udzieli
Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i dostarczy Wykonawcy wszelkie
niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dokumenty?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR l
Wykonawca powinien przeprowadzić w imieniu Zamawiającego procedurę zmiany
sprzedawcy. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędne pełnomocnictwo oraz niezbędne
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

PYTANIE NR 3
W punkcie III specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający podaje, że
wykonywanie zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy, jednak nie wcześniej
niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej
z poprzednim sprzedawcą oraz pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedaży.
Natomiast we wzorze umowy stanowiącym złącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Zamawiający podaje, że umowa wejdzie w życie nie wcześniej niż z dniem
skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z
poprzednim sprzedawcą i dostosowaniem układów pomiarowo - rozliczeniowych dla



wybranej grupy taryfowej. W grupach taryfowych C właścicielem układów pomiarowych jest
Operator Systemu Dystrybucyjnego i to on jest odpowiedzialny za ich dostosowanie.
Uzależnianie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od działań przedmiotu trzeciego, na
które Wykonawca nie ma wpływu, wydaje się być nieuzasadnione.
Wykonawca prosi o dostosowanie treści wzoru umowy do wymagań określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Patrz modyfikacja nr l z dnia 08.04.201 Ir.

PYTANIE NR 4
Zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem, rozliczenia energii elektrycznej w grupie taryfowej
C prowadzone są w kWh z uwzględnieniem ceny jednostkowej za IkWh podanej z
dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by Wykonawca w
ofercie podał cenę za l kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Patrz modyfikacja nr l z dnia 08.04.201 Ir.

PYTANIE 5
Czy zamawiający zgodzi się na podanie w ofercie wykonawcy składnika ceny ofertowej
„opłata za obsługę rozliczenia odbiorców". Jest to opłata, która pobierana jest od każdego
punktu poboru energii elektrycznej w każdym miesiącu.
Jeśli zamawiający pozytywnie się odniesie się do prośby Wykonawcy, Wykonawca prosi o
odpowiednią modyfikację formularza ofertowego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
Ceny jednostkowe energii powinny uwzględniać wszystkie ewentualne stosowane przez
sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z
handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania .

PYTANIE 6
W § 5 ust. 2 wzoru umowy zamawiający wymaga podania ceny netto i brutto. Wykonawca
prosi o wyjaśnienie, czy we wskazanej klauzuli Zamawiający będzie wymagał podania cen
jednostkowych, czy wartość całej umowy obliczonej w oparciu o dane szacunkowe.
Jednocześnie Wykonawca pragnie zauważyć, że obliczenie ceny brutto l kWh określonej z
dokładnością do 4 miejsc po przecinku może wiązać się z problemami wynikającymi z
zaokrągleń. Wykonawca sugeruje by w umowie podać cenę jednostkową netto z dokładnością
do 4 miejsc po przecinku i klauzulę o powiększeniu jej o podatek od towarów i usług w
wysokości zgodniej z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie Wykonawca prosi o
wyjaśnienie czy w przypadku określenia cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
Zamawiający odstąpi od wymogu podania ceny słownie?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Patrz modyfikacja nr l z dnia 08.04.201 Ir.

PYTANIE NR 7
Wnosimy o zmianę § 7 ust. 3 załącznika nr 6 do siwz na zapis o treści: „W przypadku
doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania-
płatności należy dokonać nie późnej niż w piątym dniu roboczym od daty otrzymania faktury"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7
Zamawiający nie ma możliwość odpowiedzi na powyższe pytanie, ponieważ nie ma
załącznika nr 6 do siwz.



PYTANIE NR 8
Wnosimy o zmianę zapisu ust. l rozdz. XII SIWZ oraz § 5 ust. 3 oraz § 9 ust. 2d) nr 4
załącznika do SIWZ na; „Zmiany w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku
zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w
przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku
akcyzowego lub wprowadzenia lub zmian innych opłat lub podatków związanych z energia
elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na
koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na
podstawie umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych
zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej
dostarczanej na podstawie umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych
stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla
Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8
Ze względu na krótki okres obowiązywania umowy Zamawiający nie wyraża zgody na
po wyższą zmianę.

PYTANIE NR 9
Czy wszystkie układy pomiarowo - rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usług
TPA?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9
Tak.

PYTANIE NR 10
Zwracamy się z prośbą o podanie okresu/-ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/-cych
umowy/-ów na sprzedaż energii elektrycznej.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10
Patrz odpowiedź na pytanie nr l

PYTANIE NR 11
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu rozdz. II ust. 11.3 SIWZ na zapis: „Za dzień zapłaty
uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy" Informujemy, że praktyka obrotu
gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela,
iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, a
nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11
Patrz modyfikacja nr l z dnia 08.04.201 Ir.

PYTANIE NR 12
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu SIWZ z „Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów
poboru z dniem " na „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej
nastąpi od dnia , nie wcześniej jednak niż po spełnieniu wszystkich warunków
przyłączenia do sieci OSD oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania
obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży
energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3



PYTANIE NR 13
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w ust. 4 w § 8 załącznik nr 4 do SIWZ-u Projekt
umowy na zapis o treści „Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowań
przewyższających wartość kary umownej?."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13
Patrz modyfikacja nr l z dnia 08.04.201 Ir.
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