Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę
energii elektrycznej
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WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)
STRONA INTERNETOWA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektow
gmin Czernichow, Igołomia-Wawrzenczyce, Kocmyrzow-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany i Wielka
Wies; Nr sprawy: GRO.271.5.2019.
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytan od Wykonawcow dotyczących przedmiotowego
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) udziela
następujących odpowiedzi i modyfikuje tresc SIWZ:
Pytanie 1: SIWZ Rozdział XXI – Opis sposobu obliczenia ceny – pkt. 8.
Zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, opłata handlowa, jak i inne
ewentualne koszty powinny zostac uwzględnione w cenie energii elektrycznej. W związku z powyzszym
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prosbą do Zamawiającego o ujednolicenie dokumentow przetargowych
poprzez wykreslenie zdania drugiego: „Pozostałe rozliczenia, gdy takie nastąpią, będą rozliczane wg
aktualnie obowiązujących taryf”.
Odpowiedź 1: Zamawiający nie modyfikuje tresci SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 2: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §4 ust. 1-4 oraz §6 ust. 1.
Wykonawca zwraca się z prosbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający dla wszystkich PPE objętych postępowaniem posiada aktualnie umowy
kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedazy energii elektrycznej i umowę na swiadczenie
usług dystrybucji?
b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
c) Czy umowy dystrybucyjne (jesli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
okreslony, czy nieokreslony?
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umow kompleksowych/umow sprzedazy energii
elektrycznej?
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy tez upowazni do tej czynnosci
Wykonawcę?
g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o swiadczenie usług dystrybucji w przypadku
punktow poboru, dla ktorych obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku

punktow poboru, dla ktorych umowa dystrybucyjna została zawarta na czas okreslony, w terminie
umozliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnosciowych, ktore
uniemozliwiają zawarcie nowej umowy sprzedazowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jesli
tak - jakie są terminy wypowiedzen umow/aneksow w ramach akcji promocyjnych/programow
lojalnosciowych?
Odpowiedź 2: Zamawiający udziela odpowiednio następujących informacji:
a) Tę informacje zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
b) Nie.
c) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreslony.
d) TAURON Sprzedaz Sp. z o.o.
e) Tę informacje zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy tez upowazni do tej czynnosci
Wykonawcę?
g) Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 4 SIWZ Wykonawca, ktory wygra przetarg zobowiązuje się do
złozenia w imieniu Zamawiającego, Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego własciwego dla
Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaz energii elektrycznej do poszczegolnych
obiektow (§ 2 ust. 4 projektu umowy).
h) Nie.
Pytanie 3: Załącznik nr 7 do SIWZ – zestawienie zuzyc dla Gmin
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpozniej w dniu podpisania umowy?
Dokument zawierający niezbędne dane stanowic będzie rowniez załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla kazdego punktu poboru:
−

nazwa i adres firmy;

−

opis punktu poboru;

−

adres punktu poboru (miejscowosc, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

−

grupa taryfowa ;

−

planowane roczne zuzycie energii;

−

numer licznika;

−

nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

−

numer aktualnie obowiązującej umowy;

−

data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

− numer ewidencyjny PPE;
b) dokumentow dla kazdej jednostki objętej postępowaniem:
−

pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

−

dokument nadania numeru NIP;

−

dokument nadania numeru REGON;

−

KRS lub inny dokument na podstawie ktorego działa dana jednostka;

−

dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy

−

sprzedazy energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
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Jednoczesnie informujemy, ze OSD moze odrzucic zgłoszenia umow sprzedazy zawierające błędne dane,
skutkiem czego moze okazac się koniecznosc zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy
rezerwowego, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź 3: Tak, Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty
Pytanie 4: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §8 ust. 1
Wykonawca informuje, iz w swietle przepisow prawa energetycznego i aktow wykonawczych, to OSD jest
podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawcow danych pomiaroworozliczeniowych dla punktow poboru energii (PPE). Sposob ustalania danych przez OSD okreslony jest
w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie
mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umow dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie
z przepisami przyjmują do rozliczen dane przekazane przez OSD. W związku z powyzszym zwracamy się z
prosbą o wyjasnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktow
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczen na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przekazywanych wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź 4: Tak, Zamawiający uwzględni wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie prowadzenia
rozliczen.
Pytanie 5: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §8 ust. 2
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prosbą do Zamawiającego o modyfikację przedmiotowego zapisu
poprzez usunięcie słowa „maksymalna” i zastąpienie go słowem „szacunkowa”.
Ponadto prosimy o udzielnie odpowiedzi czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie
srodkow przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia, w sposob umozliwiający rozliczenie z tytułu
faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. srodkow?
Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraza zgody na proponowaną modyfikacje. Zamawiający samodzielnie
kontrolował będzie wydatkowanie srodkow przeznaczonych na sfinansowanie zamowienia, w sposob
umozliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. srodkow.
Pytanie 6: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §9 ust. 2 pkt 1-9
Wykonawca informuje, ze zgodnie z mozliwosciami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane
będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod
pozycją "Adres korespondencyjny".
Prosimy o potwierdzenie, ze takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez
Zamawiającego.
Odpowiedź 6: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 7: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §9 ust. 3
Z uwagi na fakt, ze faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie okreslic, w jakim
terminie Zamawiający otrzyma fakturę, a w sytuacji, gdy faktury zostaną dostarczone po terminie płatnosci,
w celu dokonania prolongaty terminu płatnosci niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich
wpływu.
W związku z powyzszym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do tresci:
„Strony ustalają następujący sposob rozliczen, w ktorym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę
rozliczeniową, z terminem płatnosci okreslonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie
otrzymania przez Zamawiającego faktury po terminie płatnosci, termin do zapłaty wskazany w fakturze VAT
zostanie przedłuzony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury po terminie
płatnosci ciązy na Zamawiającym.”
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Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraza zgody na proponowaną modyfikację.
Pytanie 8: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §10
Informujemy, iz przedmiotowe zapisy są nieprecyzyjne i wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją
kontraktu (umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei moze negatywnie wpłynąc na kalkulację ceny
ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyzsze Wykonawca zwraca się z prosbą o wyrazenie zgody na
rezygnację z kar umownych i wprowadzenie zapisu:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialnosc odszkodowawczą na zasadach ogolnych do wysokosci
poniesionej szkody (straty)”.
Wykonawca zwraca szczegolną uwagę na zapisy §10 ust. 2 pkt 1) dotyczące zwłoki Wykonawcy w realizacji
przedmiotu zamowienia. Informujemy, ze zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy moze nastąpic
z przyczyn, ktore nie są zalezne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD).
W związku z powyzszym zwracamy się z prosbą o bezwzględne usunięcie powyzszego zapisu.
Powyzszy wniosek odnosi się takze §14 ust. 1 pkt. 1 – dotyczącego mozliwosci odstąpienia od umowy
w takim przypadku.
Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraza zgody na proponowane modyfikację.
Pytanie 9: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §10 ust. 3 i 6
Zwracamy się z prosbą o okreslenie, iz w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca kazdorazowo wystawi
Sprzedawcy notę obciązeniową.
Informujemy, ze kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich
prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celow rachunkowych zarowno
otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalnosci operacyjnej
jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowosci, przez pozostałe koszty
i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami
i karami. Kary te nalezy ując w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest
nota obciązeniowa. Ponadto informujemy, ze ze względu na sposob działania systemu bilingowego,
Wykonawca nie ma mozliwosci rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.
Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraza zgody na proponowane modyfikacje. Jednoczesnie w razie
naliczenia kar umownych, Zamawiający kazdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciązeniową.
Pytanie 10: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – §14 ust. 1 pkt. 2
Zwracamy się z prosbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, obarcza on, bowiem Wykonawcę
odpowiedzialnoscią za zobowiązania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca, jako sprzedawca
nie jest odpowiedzialny za ciągłosc sprzedazy energii, stąd zastrzezenie w umowie, iz Zamawiający moze
w przypadku przerw w dostawie odstąpic od umowy, jest bezprzedmiotowe i nie moze zostac
zaakceptowane w umowie sprzedazy energii elektrycznej.
Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraza zgody na proponowaną modyfikację - zgodnie z zapisem tego
punktu sytuacja dotyczy tylko odpowiedzialnosci w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.
Pytanie 11: Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedazy energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynnosci
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyzsze prosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialnosc za tresc przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego
ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź 11: Tak.
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Pytanie 12: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopusci zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź 12: Tak.
Pytanie 13: Wykonawca zwraca się z prosbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe
w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamowienia?
Jezeli nie kazdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy
Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednoczesnie informujemy,
ze w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układow pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA
po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaz energii jest niemozliwa.
Odpowiedź 13: Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, iz układy pomiaroworozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed dniem 31.12.2019 r.
Zamawiający ma swiadomosc procesu dostosowania układu pomiarowego.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Niniejsze pismo staje się integralną częscią SIWZ.

Zastępca Wójta
mgr Maciej Gędłek

Sporządzono 1 egz.:
1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem do Wykonawcy.
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