Wykonawcy w Postępowaniu

Wrocław, 16.01.2019r.

ZP/PN/1/2019
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby opery wrocławskiej
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający
udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
Pytanie 14:
SIWZ Rozdział I Opis przedmiotu Zamówienia pkt 1
Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów rezerwowych?
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Umowa rezerwowa jest zawarta na czas określony do dnia rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej przez kolejnego Sprzedawcę.
Pytanie 15:
SIWZ Rozdział I Opis przedmiotu Zamówienia pkt 2
Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż standardy techniczne – zgodnie z
przepisami Prawa energetycznego – zapewnia Operator Systemu
Dystrybucyjnego. Wykonawca, jako sprzedawca energii nie może ponosić
odpowiedzialności za zobowiązania innego podmiotu. W związku
z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących
gwarancji z zapisów dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak postawienie pytanie, gdyż
nie wie do jakich zapisów dokumentacji przetargowej odnosi się pytający.
Pytanie 16:
SIWZ Rozdział XV Informacje dotyczące wzoru umowy pkt 3 oraz
załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 15 ust. 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu
poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru
energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie
tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie
Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały
będą 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.”
Odpowiedź na pytanie 16:
Powyższe zostało uregulowane w § 15 ust. 3.4 podpunkt b) wzoru umowy
„w przypadku zwiększenia liczby PPE, rozliczenie dodatkowych punktów
odbioru będzie się odbywać zgodnie z postanowieniami Umowy, w
szczególności z uwzględnieniem taryf i cen jednostkowych za energię
określonych w Załączniku nr 2 do Umowy”
Pytanie 17:
Załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 9 ust. 3
Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek
niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku z
powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów
do treści: ,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za
niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorcy
w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców''
Odpowiedź na pytanie 17:
Wzór Umowy § 9 ust 2. mówi o udzieleniu bonifikaty „na podstawie pisemnego
wniosku, w przypadku uznania jego zasadności” i nie są tu określone krytyczne
terminy. § 9 ust 2 natomiast wspomina o: „… a jeżeli nie jest to możliwe z
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w
fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy”.
Deklaracja Wykonawcy udzielenia bonifikaty w ciągu 30 dni zgadza się z
wymaganiami Zamawiającego.
Pytanie 18:
Załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 11 ust. 4
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
ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty
powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając 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 będą płatne w
terminie … dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź na pytanie 18:
Zamawiającym nie wyraża zgody na zmianę. To w jaki sposób faktura
dostarczana jest do Zamawiającego jest kwestią Wykonawcy.
Pytanie 19:
Załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 11 ust. 4
Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów,
Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na
podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury,
a ewentualne różnice zostaną rozliczone, jako nadpłata albo niedopłata. Z
uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu
do treści: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo
dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych
faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na
poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata
będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.
Odpowiedź na pytanie 19:
Zamawiającym nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 20:
Załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 13 ust. 1
Wykonawca prosi o doprecyzowanie, na jaki dokładnie okres zawarta zostanie
przedmiotowa umowa. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział II Termin Realizacji
umowy jest to 12 miesięcy, natomiast w w/w ustępie § 13 wskazano 24
miesięczny okres obowiązywania.
Odpowiedź na pytanie 20:
Pytanie bezprzedmiotowe.
Pytanie 21:
Załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 13 ust. 1
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 01.03.2019 r., lecz nie wcześniej, niż
po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź na pytanie 21:
Umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy od podpisania, dostawa energii według
§ 13 ust. 2 ma nastąpić w terminie do 60 dni od tego dnia.
Pytanie 22:
Załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 15 ust. 3 zdanie ostatnie
Wykonawca prosi o wykreślenie zdania: „Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu kopii wszelkich dokumentów złożonych do
OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy odnośnie nowych
PPE a także kopii wszelkich dokumentów złożonych do OSD w celu
zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej.”
Odpowiedź na pytanie 22:
Zamawiającym nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 23:
Załączniki nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 14 ust. 4 zdanie ostatnie
Wykonawca zwraca się z prośbą o uśnięcie zapisów w/w ustępu w całości.
Odpowiedź na pytanie 23:
Zamawiającym nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 24:
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty oraz Załącznik nr 3 do SWIZ
Formularz wyceny
Z uwagi na termin zamówienia przekraczający rok kalendarzowy Wykonawca
zwraca się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego przedstawienia cen
za sprzedaż energii elektrycznej odrębnie dla roku 2019 i 2020.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiającym nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 25:
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w
wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument
zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;

- 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 PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej 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 okazać się
konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo
energetyczne.
Odpowiedź na pytanie 25:
Udostępnimy wszelkie potrzebne dane.
Energię już zakupujemy u sprzedawcy rezerwowego.
Pytanie 26:
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 według 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 na pytanie 26:
Zgodnie z Wzorem umowy §6 pkt 2 Zamawiający udzieli niezbędnych
pełnomocnictw, jednak aktualnie mamy podpisane bezterminowe umowy
dystrybucyjne.
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