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Mniszków 12.12.2014r.

Wszyscy oferenci

Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ
( dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.”Zakup Energii Elektrycznej”)
Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z
2013 poz.907 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w następującym
zakresie:
Pytanie nr 12: W załączniku nr 2.1 oraz 2.2 do SIWZ ust.5. Z uwagi na terminy określone w art. 94
PZP oraz 4 j ust.6 ustawy Prawo energetyczne Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu
realizacji zamówienia od 01.02.2015r.
Odpowiedź: Zapisy w ust.5 w załącznikach nr: 2.1, 2.2 do SIWZ pozostają bez zmian. Uzasadnienie
częściowo zawarto w udzielonej odpowiedzi do pytania nr 7. Zamawiający regularnie uiszcza
należności za pobraną energię elektryczną. Prezes URE w stanowisku z dnia 29 marca 2005r.,
dotyczącym stosowania art. 6 ust.3a ustawy-prawo energetyczne- w sprawie wstrzymania dostaw
energii elektrycznej, jednoznacznie stwierdził, że art. 6 ust.3a ustawy – Prawo energetyczne nie jest
podstawą do choćby krótkotrwałych wyłączeń w celu zmuszenia odbiorców do zapłaty zaległych
należności, a takie praktyki przedsiębiorstw energetycznych uznał za niedopuszczalne i stanowiące
nadużycie prawa. O ewentualnych regulacjach umownych w okresie przejściowym :od 01.01.2015 do
31.01.2015 zainteresowane strony będą rozstrzygać po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pytanie nr 13 : W sekcji IV.3 Ogłoszenia, w Załączniku nr 6.1 w §5 ust.3. Z uwagi na możliwość
zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą ustawy Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych
obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z
prośbą o modyfikację § 5 ust. 3 do treści: ”Ceny określone w ust.1ulegną zmianie wyłącznie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii
elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących 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, o wartość wynikającą z tych zmian.” Prosimy o
uwzględnienie powyższej zmiany w dalszych postanowieniach SIWZ.
Odpowiedź: Zapisy w sekcji IV.3 Ogłoszenia oraz w załączniku nr 6.1 w § 5 ust.3 pozostają bez
zmian. Zamawiający dopuścił zmiany postanowień umowy dot. ryczałtowej ceny jednostkowej
wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku Vat lub ustawowej zmiany opodatkowania energii
elektrycznej podatkiem akcyzowym o wartość wynikającą z tych zmian. Wykonawca-przedsiębiorca
prowadząc działalność gospodarczą ponosi ryzyko stosownego oszacowania tej ceny. Ewentualne
dodatkowe koszty, związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
efektywności energetycznej i inne koszty w okresie 2015-2016 winny być oszacowane i przyjęte w
oferowanej cenie za wykonanie dostawy.

Pytanie nr 14 : W załączniku nr 6.1 w § 8 ust.1 pkt 2 .Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6b
ust.2 Prawa Energetycznego Wykonawca wstrzymuje dostawę energii elektrycznej jeżeli
Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energie elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po
upływie terminu płatności. W obecnym brzmieniu w/w przepisu nie ma obowiązku powiadamiania na
piśmie Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących zaległości. W związku z powyższym
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu o w/w informację zgodnie z treścią art. 6 b
ust.2 ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Treść § 8 ust.1 pkt 2 projektu umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 15 : W załączniku nr 6.1 w § 11 ust.6 Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do
ww. zapisu informacji, iż zwiększenie ilości punktów poboru energii może nastąpić jedynie w obrębie
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ i wycenione w ofercie Wykonawcy. Dodanie do
zamówienia obiektów w innych grupach taryfowych wykracza poza przedmiot zamówienia określony
przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Treść §11 ust.6 projektu umowy pozostaje bez zmian. Zamówienie dotyczy dostaw
energii w grupach taryfowych C….; B…..
Pytanie nr 16 : W załączniku nr 6.1 w § 6 ust.5. Uprzejmie informujemy, że wykonawca nie jest w
stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę Vat co może powodować kompilacje
przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie
terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej
daty powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami
w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na
rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje art. 19a ust.5 pkt 4
ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U z dnia 2011r Nr 177, poz. 1054 z
późn.zm.). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikacje
przedmiotowego zapisu do treści: ”Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, którym Wykonawca
wystawia Zamawiającemu na koniec okresów rozliczeniowych faktury rozliczeniowe z terminem
płatności określonym na 21 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje
się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”
Odpowiedź: Treść § 6 ust.5 projektu umowy pozostaje bez zmian. Wykonawca winien przesyłać
faktury w listach poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas nie będzie wątpliwości
kiedy Zamawiający otrzymał fakturę Vat i nie będzie komplikacji przy ustalaniu prawidłowego
terminu płatności.
Pytanie nr 17: Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w
wersji edytowalnej
Odpowiedź: Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej – w załączeniu. Jednocześnie w wersji
nieedytowalnej na ostatniej stronie Załącznika nr 1skorygowano dotychczasowy omyłkowy okres
szacunkowego zapotrzebowania energii na prawidłowy : od 01.01.2015 do 31.12.2016.

