IZ.2710.5.2016
Lubsko, dnia 21 czerwca 2016 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawa energii elektrycznej
dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych
w okresie 01.09.2016 – 31.08.2017
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U.
2015 roku, poz. 2164) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do
SIWZ:
Pytanie 1 - Rozdział III SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia”)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże 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:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres jednostki organizacyjnej;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (uwzględniający: miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w
oddzielnych polach – komórkach arkusza excel);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
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- 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 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.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuję, że wszystkie dane dotyczące punktów PPE znajdują się w załączniku nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Wykaz Punktów Poboru En. Elektrycznej. Zamawiający
dostarczy również Wykonawcy wszelkie wskazane dokumenty.

Pytanie 2 - Rozdział III SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający dla punktów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ na poz. nr 32, 33,
74, 76, 77, 81, 113 posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy
będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź nr 2 A:
32, 33, 74, 76, 77, 81, 113 – umowa kompleksowa, pierwsza zmiana sprzedawcy en. Elektrycznej.
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b) Czy umowy dystrybucyjne dla punktów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ na poz.
nr 59, 60, 61 zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
Odpowiedź nr 2 B:
59, 60, 61 – umowy sprzedaży energii, druga zmiana sprzedawcy en. Elektrycznej. Umowy
wypowiedziane.

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów wymienionych w
Załączniku nr 1 do SIWZ na poz. 32, 33, 74, 76, 77, 81, 113?
Odpowiedź nr 2 C:
32, 33, 74, 76, 77, 81, 113 – Sprzedawcą energii jest ENEA S.A.
d) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej oraz
umów kompleksowych oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w
terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też
upoważni do tej czynności Wykonawcę?
Odpowiedź nr 2 d:
Umowy sprzedaży energii oraz kompleksowe mają różne okresy wypowiedzenia (w zależności od
grupy taryfowej). Zamawiający samodzielnie wypowiedział wszystkie umowy.
e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe?
Odpowiedź nr 2 e:
Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie umów
dystrybucyjnych do podpisu Zamawiającego (zgłasza chęć zawarcia umów dystrybucyjnych poprzez
platformę wymiany danych Enea Operator Sp. z o.o.). Umowy dystrybucyjne en. elektrycznej
podpisze Zamawiający.
f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji
promocyjnych/programów lojalnościowych?
Odpowiedź nr 2 f:
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Zamawiający informuje, że umowy kompleksowe oraz sprzedaży energii zostały przez
Zamawiającego wypowiedziane – brak jest umów promocyjnych / lojalnościowych, które by
kolidowały z terminem realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 – pkt 7 Rozdział III SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)
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 (druk w załączeniu)? 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 nr 3:
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa (wg wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę) wyłącznie do: zgłoszenia umów sprzedaży i pozostałych czynności
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy oraz zawierania umów na
dystrybucję en. elektrycznej.

Pytanie 4 –Rozdział III SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia”)
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 nr 4:
Zamawiający informuje, że dysponuje tytułem prawnym upoważniającym do swobodnego
dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 5 – pkt 10, pkt. 11 Rozdział III SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), pkt. 2.2 Rozdział XVI
SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), pkt. 25 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego
postanowienia, które zostaną zawarte w umowie”), pkt IV.3 Ogłoszenia o zamówieniu (Zmiana
Umowy)
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu dotyczącego
możliwej zmiany poprzez określenie, iż Zamawiający może dokonać zmiany ilości punktów poboru
energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych,
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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.”
Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu
poprzez określenie, iż Zamawiający może dokonać „zmiany w zakresie odbiorcy” jedynie na inny
podmiot objęty postepowaniem przetargowym. Punkty należące do nieujętych w postepowaniu
przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodatnie takiego zapisu. Zamawiający informuje, że nie może
przewidzieć jakie grupy taryfowe / obiekty zostaną wybudowane/zmodernizowane w przyszłości.

Pytanie 6 – pkt 10 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie”), pkt 2 Rozdział XII SIWZ („Opis Sposobu Obliczenia Ceny”), Załącznik nr 2a do
SIWZ („Formularz cenowy”)
Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto. Do wyliczonej
w oparciu o te stawki należności doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów. System
bilingowy Wykonawcy uniemożliwia prowadzenie rozliczeń na podstawie cen jednostkowych brutto.
Wykonawca zwraca się z prośbą o stosowną modyfikację pkt 10 Załącznika nr 7 do SIWZ.
Równocześnie mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w Formularzu
cenowym (Załączniku nr 2a do SIWZ) kolumn z cenami jednostkowymi netto (cena energii
elektrycznej i opłata handlowa).
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dotyczących ceny w SIWZ na netto.
Zamawiający skorygował to w pkt 10 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego
postanowienia, które zostaną zawarte w umowie”), pkt 2 Rozdział XII SIWZ („Opis Sposobu
Obliczenia Ceny”), Załącznik nr 2a do SIWZ („Formularz cenowy”).

Pytanie 7 – pkt 2, 11 i 13 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które
zostaną zawarte w umowie”), pkt. 2 i 3 Rozdział XVI SIWZ („Istotne dla Stron Postanowienia Umowy)
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych,
to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych
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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 za wskazany przez OSD okres. 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 za wskazany okres.
Wykonawca informuje, że może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych
udostępnionych przez OSD i w oparciu o dane udostępnione przez OSD.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w
zakresie

prowadzenia

rozliczeń

na

podstawie

danych

pomiarowo

–

rozliczeniowych

przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany okres.
Pytanie 8 – pkt 11 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie”), pkt. 3 Rozdział XVI SIWZ („Istotne dla Stron Postanowienia Umowy)
Informujemy,
i

aktów

że

w

wykonawczych,

przypadkach
OSD

ma

określonych

prawo

przepisami

przekazać

Prawa

sprzedawcy

energetycznego

dane

szacowane,

a Wykonawca w świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiaroworozliczeniowe otrzymane od OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób
pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w
obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc
ryzyko po stronie wykonawców.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania przez Wykonawcę faktur w oparciu o zużycie szacowane.
Pytanie 9 – pkt 14 i 19 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które
zostaną zawarte w umowie”)
Mając na uwadze oświadczenie zawarte w pkt. 2 Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu.
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie przedmiotowego zapisu. Zamawiający skorygował SIWZ w
pkt 14 i 19 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie”)
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Pytanie 10 – pkt 3 i pkt 17 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które
zostaną zawarte w umowie”)
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia
świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu,
któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę i
ujednolicenie zapisów pkt 3 i pkt.17 Załącznika nr 7 do SIWZ na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje
się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie zmieni zapisów w pkt 3 i pkt 17 załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie 11 - Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”), Załącznik nr 2a do
SIWZ („Formularz cenowy”)
Z uwagi na brak podanej grupy taryfowej - C11ZT w Taryfie Operatora Systemu
Dystrybucyjnego - ENEA Operator Sp. z o.o. oraz w Taryfie lokalnego Sprzedawcy - ENEA S.A.,
Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację oznaczenia tej grupy, wskazanej dla punktu
wymienionego w Załączniku nr 1 do SIWZ na poz. nr 15 oraz ewentualną modyfikację w tym zakresie
Formularza Cenowego.
Równocześnie prosimy o weryfikację szacowanego zużycia dla punktu wymienionego w
Załączniku nr 1 do SIWZ na poz. nr 150 (zużycie dla tego punktu rozliczanego w grupie C11 zostało
podane w dwóch strefach).

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający informuje, że grupa taryfowa C11ZT została przepisana z faktury za sprzedaż i
dystrybucję energii i należy ją traktować jak taryfę C11.
Całkowite zużycie energii dla punktu wymienionego w Załączniku nr 1 do SIWZ na poz. nr 150
wynosi 0,290 MWh. Zostało to zmienione w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 12 – pkt 13 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które
zostaną zawarte w umowie”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez usunięcie
słów: „ , w terminie do dni1 od otrzymania odczytów z układów pomiarowo – rozliczeniowych od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego”. W formularzu oferty brak przedmiotowej informacji.
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Odpowiedź nr 12:
Zamawiający nie zmienia zapisu w pkt 13 załącznika nr 17 do SIWZ. Formularzu oferty został
odpowiednio zmieniony.

Pytanie 13 - Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostepnienie Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla
Zamawiającego postanowienia, które zostaną zawarte w umowie”) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ
(„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”) w wersji edytowalnej.
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik nr 1 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 14 – pkt 11 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które
zostaną zawarte w umowie”)
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania zbiorczych faktur w ramach danego nr
NIP, uwzględniających rozliczenie ilości energii elektrycznej dla większej ilości punktów poboru (PPE)?
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający informuje, że należność Wykonawcy za dostarczaną energię elektryczną obliczana
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru. Faktury muszą być wystawiane zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Pytanie 15 - pkt 15 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które
zostaną zawarte w umowie”)
Zamawiający określił, iż „nieprawidłowo wystawiona faktura VAT” nie będzie traktowana jako
wymagalna. Informujemy, że zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia
świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie
reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z
powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez
określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty
należności.”
Odpowiedź nr 15:
Zamawiający nie zmieni zapisów w pkt 15 załącznika nr 7 do SIWZ.
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Pytanie 16 –pkt 3 Rozdział XVI SIWZ („Istotne dla Stron Postanowienia Umowy”), Załącznik nr 2a do
SIWZ („Formularz cenowy”), pkt 10 Załącznika nr 7 do SIWZ („Istotne dla Zamawiającego
postanowienia, które zostaną zawarte w umowie”)
Wykonawca

informuje,

iż

jednostką

energii

elektrycznej

powszechnie

stosowną

w rozliczeniach dla obiektów w grupach taryfowych: C1x, C2x, G11 jest kilowatogodzina [kWh].
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę
na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla powyższych grup taryfowych w jednostkach im
dedykowanych,

tj.

wyrażonych

odpowiednio

w

zł/kWh

(1 MWh=1000 kWh).
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.
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednostką energii elektrycznej, którą stosuje Zamawiający
jest MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Pytanie 17 – Załącznik nr 1 do SIWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie informacji w zakresie ilości punktów
poboru kwalifikujących się do oświetlenia ulicznego. Czy punkty poboru nr 74, 76, 77, 81, 88-91, 93100 należą do oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź 17
Zamawiający informuje, że PPE nr 74, 76, 77, 81, 88-91, 93-100 należą do oświetlenia ulicznego i
drogowego.

Pytanie 18:
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych
postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie
potrzebował następujących:
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a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- 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
- numer rachunku bankowego

Odpowiedź nr 18:
Zamawiający informuję, że wszystkie dane dotyczące punktów PPE znajdują się w załączniku nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Wykaz Punktów Poboru En. Elektrycznej. Zamawiający
dostarczy również Wykonawcy wszelkie wskazane dokumenty.

Pytanie 19:
Dotyczy: obowiązujących umów
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Czy obowiązujące umowy kompleksowe zawarte są na czas oznaczony czy na czas nieoznaczony? Jaki
jest okres wypowiedzeń umów?
Odpowiedź nr 19:
Wszystkie umowy kompleksowe oraz sprzedaży energii zostały przez Zamawiającego
wypowiedziane.

Pytanie 20:
Dotyczy ofert promocyjnych

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne
lub lojalnościowe? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres
ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź nr 20:
Wszystkie umowy kompleksowe oraz sprzedaży energii zostały przez Zamawiającego
wypowiedziane – brak jest umów promocyjnych / lojalnościowych, które by kolidowały z terminem
realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21:
Dotyczy rozdziału III SIWZ pkt. 7, rozdziału XVIII pkt. 3 ppkt. 2 oraz pkt. 6 załącznika
nr 7 do SIWZ

Wykonawca zwraca się zapytaniem, która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna
za zawarcie umów dystrybucyjnych dla punktów poboru objętych zamówieniem, Zamawiający czy
Wykonawca?

Odpowiedź nr 21:
Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie umów
dystrybucyjnych do podpisu Zamawiającego (zgłasza chęć zawarcia umów dystrybucyjnych poprzez
platformę wymiany danych Enea Operator Sp. z o.o.). Umowy dystrybucyjne en. elektrycznej
podpisze Zamawiający.

Pytanie 22:
Strona 11 z 16

Dotyczy rozdziału III SIWZ pkt. 11, rozdziału XVI pkt. 2 ppkt. 2 oraz pkt. 25 załącznika
nr 7 do SIWZ

Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ i załącznika nr 7 do SIWZ zapisu o tym,
że Zamawiający może zmieniać grupy taryfowe dla istniejących punktów poboru oraz może dodawać
nowe PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ
i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.

Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia winien być
jednoznacznie określony przez Zamawiającego, tym samym zmiana grup taryfowych dla istniejących
punktów poboru na inne grupy taryfowe niż wycenione w ofercie będzie niezgodna z przedmiotem
zamówienia i będzie wiązała się z dodatkowym obciążeniem dla Wykonawcy, które nie zostało
uwzględnione przy tworzeniu oferty przetargowej.

Odpowiedź nr 22:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodatnie takiego zapisu. Zamawiający informuje, że nie może
przewidzieć jakie grupy taryfowe / obiekty zostaną wybudowane/zmodernizowane w przyszłości.

Pytanie 23:
Dotyczy rozdziału IV SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o

zmianę

przedmiotowego

zapisu na następujący:

„Dostawa
energii
elektrycznej
następować
będzie
w
okresie
od
01.09.2016r.
do 31.08.2017r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących
umów, zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź nr 23:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający informuje, że zapis ten jest zawarty w
Załączniku nr 7 pkt 6 do SIWZ „Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną zawarte w
umowie” tj. „Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od 01.09.2016r., w przypadku
Lubskiego Domu Kultury (1 PPE nr 14) oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubsku (10 PPE nr od 22 do 31) od 1.01.2017 - lecz nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie, zawartej przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
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elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz po pozytywnie przeprowadzonym
procesie zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”

Pytanie 24:
Dotyczy rozdziału XII SIWZ pkt. 8 , rozdziału XVI SIWZ pkt. 2 ppkt. 1

Wykonawca pragnie zauważyć, iż ustawowa zmiana stawki podatku akcyzowego powoduje zmianę
cen jednostkowych netto, co również wynika z zapisów pkt. 7, dlatego też zwracamy się z prośbą o
zmianę przedmiotowych zapisów na następujące:

„Ceny jednostkowe netto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji
umowy
niezmienne,
przy
czym
Zamawiający
dopuszcza
zmianę
ceny
netto
w okresie trwania umowy wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego.
Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji
umowy
niezmienne,
przy
czym
Zamawiający
dopuszcza
zmianę
ceny
brutto
w okresie trwania umowy wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.”

„1) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku
akcyzowego, zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki
podatku od towarów i usług.”

Odpowiedź nr 24:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowych zapisów. Zamawiający zmienił SIWZ w
odpowiednich punktach tj. Formularzu ofertowymi (załącznik nr 2 i 2a) Załączniku nr 7 do SIWZ.

Pytanie 25:
Dotyczy pkt. 3 oraz pkt. 17 załącznika nr 7 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące:
„Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie …….dni od daty wystawienia faktury przez
Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się datą uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
„Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
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Obciążenie konta bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż
realizacją przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że
Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał
za nią środków pieniężnych.

Odpowiedź nr 25:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowych zapisów.

Pytanie 26:
Dotyczy pkt. 15 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca
zwraca
się
z
wnioskiem
o
usunięcie
przedmiotowego
zapisu.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiającemu
przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji. Ponadto Wykonawca przypomina, że w przypadku
niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty.
Odpowiedź nr 26
Zamawiający nie zmieni zapisów w pkt 15 załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie 27:
Dotyczy pkt. 16 załącznika nr 7 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o

zmianę

przedmiotowego

zapisu na następujący:

„Należność za usługi regulowana będzie w trybie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze rozliczeniowej.”

Wykonawca wyjaśnia, iż na etapie składania ofert oraz zawierania umów w ramach przedmiotowego
zamówienia
nie
będzie
znany
numer
rachunku
bankowego
do dokonywania należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedź nr 27:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego zapisu. Zamawiający zmienił zapis w pkt.
16 w załączniku nr 7 do SIWZ.
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Pytanie nr 28:
Dotyczy pkt. 19 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Wykonawca na etapie składania
ofert jednoznacznie oświadcza czy realizację przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie czy przy
udziale podwykonawców. Dołączanie dodatkowych miesięcznych oświadczeń wydaje się tym samym
bez zasadne i stanowi dodatkowe obciążenie dla Wykonawcy.

Odpowiedź nr 28
Zamawiający wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu.

Pytanie nr 29:
Czy PPE wskazane przez Zamawiającego jako oświetlenie uliczne, posiadają urządzenia sterowane
zegarami zmierzchowymi? W więc czy wszystkie odbiorniki oświetleniowe są o stałym poborze mocy
i są sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowany z
astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca.

Odpowiedź nr 29
Zamawiający informuje, że część obwodów oświetleniowych posiada sterowanie zegarami
zmierzchowymi.

Pytanie nr 30:
Proszę o precyzyjne wskazanie, które punkty z załącznika nr 1 do SIWZ są punktami oświetleniowymi.
Odpowiedź nr 30
Zamawiający informuje, że punkty od 62 do 120 są punktami oświetleniowymi.

Pytanie nr 31:
Proszę o udostepnienie załącznika nr 1 do SIWZ w formie edytowalnej.
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Odpowiedź nr 30
Wersja edytowalne jest zamieszczona w zmienionej SIWZ na stronie internetowej.

Pismo zatwierdził i zaakceptował:
Lech Jurkowski – Burmistrz Lubska

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami 1, 2, 2a, 7 do SIWZ w zakresie zmian wyjaśnionych w
odpowiedziach na pytania oraz w ilości zmniejszonych PPE.
Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej.
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