RZ.2710.15.2018
Lubsko, dnia 5 lipca 2018 roku

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

Dostawa energii elektrycznej
dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych
w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U.
2017 roku, poz. 1579 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania do SIWZ:
Zapytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie 2:
Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zapytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od
Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne
lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 4:
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów z obecnym sprzedawcą ?
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Odpowiedź na pytanie 4:
Umowy są ważne do 31.08.2018 r.

Zapytanie nr 5:
Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź na pytanie 5:
Tak.
Zapytanie nr 6:
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem
przetargowym?
Odpowiedź na pytanie 6:
Obecnym sprzedawca energii jest firma NOVUM S.A.
Zapytanie nr 7:
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w
swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z
powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE
występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?
Odpowiedź na pytanie 7:
1 miesiąc.
Zapytanie nr 8:
Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?
Odpowiedź na pytanie 8:
Nie.
Zapytanie nr 9:
Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej
jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2018-31.08.2019, wnosimy o zmianę
szacowanego wolumenu w Formularzu Cenowym z 1 637,235 MWh na 1 631,657 MWh,
ponieważ taka wartość wychodzi po zsumowaniu zużycia w poszczególnych taryfach:
1
2

C11
C11O

3

C12A

Całodobowo
Całodobowo
Szczyt
Pozaszczyt

345,787
46,807
124,18
144,313
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4

C12B

5
6

C21
G11

7

C22B

Dzień
Noc
Całodobowo
Całodobowo
Dzień
Noc

186,925
400,142
232,992
1,852
38,669
109,99

Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający poprawia omyłkę i zmienia załącznik nr 1 a do oferty – IDW SIWZ, gdyż jest to
szacunkowa ilość zużycia energii.
Zapytanie nr 10:
SIWZ rozdział 23
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji kto będzie przygotowywał umowy w
przedmiotowym postępowaniu? W przypadku potwierdzenia, iż przygotowanie umowy
będzie należało do Wykonawcy, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści
zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy
zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia umowy
zamawiającego ?
Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający informuje, że to Wykonawca ma przygotować umowę, która ma zawierać
istotne dla Zamawiającego postanowienia „Część II do SIWZ „Istotne postanowienia
umowy”.

Zapytanie nr 11:
SIWZ rozdział 24.3
Wykonawca informuje, że jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w
rozliczeniach dla obiektów w grupach taryfowych :Clx, C2x, Gil jest kilowatogodzina [kWh].
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zapisów umożliwiających
prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla powyższych grup taryfowych w jednostkach
im dedykowanych , tj. wyrażonych odpowiednio zł/kWh (lMWh=1000kWh).
Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Zapytanie nr 12:
SIWZ rozdział 24.3
Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami Prawa energetycznego i aktów
wykonawczych, OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane, a Wykonawca w
świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe
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.
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Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów.

Zapytanie nr 13:
SIWZ, część IIIPU pkt 11
Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych
odbiorców (w ramach jednego NIP) obejmującej więcej niż 1 PPE z dołączonym
załącznikiem ze zużyciem dla każdego punktu poboru osobno?
Odpowiedź na pytanie 13:
Zmawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 14:
SIWZ, część IMPU pkt 3 i 17
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 zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje
się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy".
Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie nr 15:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej wykazu z danymi
dotyczącymi PPE.
Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający przekaże
najkorzystniejszej oferty.

dla

Wykonawcy

wersje

edytowalną

po

wyborze

Zapytanie nr 16:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie 16:
Odpowiedź na zapytanie nr 2 powyżej.
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Zapytanie nr 17:
SIWZ, cześć II IPU pkt 11
Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów
wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem
odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest
OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu, iż „Wykonawca
otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy."
Odpowiedź na pytanie 17:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie nr 18:
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 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 na pytanie 18:
Szczegółowe dane dotyczące Punktów Poboru En. Elektrycznej (PPE) zawarte w „Część
III – Opis Przedmiotu Zamówienia”, „Część I – SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców” –
mogą zostać przekazane w wersji elektronicznej (Word, Excel) na wyraźne życzenie
Wykonawcy.
Zapytanie nr 19:
Załącznik nr 3 do SIWZ
Informujemy, że art. 24 ust 1 pkt 23 Ustawy dotyczy wykluczenia Wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty. Wykonawca na etapie
składania ofert nie posiada wiedzy dotyczących pozostałych oferentów. Dopiero po publikacji
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przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca może zapoznać się z danymi
innych wykonawców składających oferty w danym postępowaniu i wówczas składa
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dlatego prosimy o modyfikację oświadczenia do treści: „Oświadczam, że nie zachodzą żadne
przesłanki uprawniające do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 Ustawy.
Odpowiedź na pytanie 19:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Przynależność dwóch wykonawców do tej samej grupy kapitałowej, którzy w tym samym
postępowaniu złożyli oferty lub wnioski, ustanawia domniemanie wystąpienia przesłanki
wykluczenia. Jednakże wykonawca może wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej,
złożyć dowody, że przynależność do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzi do naruszenia
konkurencji.

Zapytanie nr 20:
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami 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, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest
akceptowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 20:
Tak, Zamawiający potwierdza.
Z up. Burmistrza
(-) Iwona Poszwa
Kierownik
Referatu
Zamówień
Publicznych i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lubsku

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
Jednocześnie został zmodyfikowany załącznik 1a do SIWZ w zakresie zmian wyjaśnionych w
odpowiedziach na pytania.
Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej.
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