Warszawa, 07.10.2015
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.

(sprawa: KZP/12/2015).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz.1232), Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez
wykonawców:

Pytanie 1
W rozdz. 4 SWIZ i §4 Wzoru umowy - 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 nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i
przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wprowadzi powyższego zapisu.
Pytanie 2
Rozdz. 16 pkt 2 SIWZ oraz §5 ust. 7 Wzoru umowy – 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 liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala
ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 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: „Faktury za dostarczoną energię
elektryczną regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: w terminie do 20 dni od
daty jej wystawienia przez Zamawiającego”.
Jednocześnie prosimy o bezwzględne usunięcie wymogu, iż płatność z tytułu wykonania usługi będzie
realizowana po podpisaniu protokołu odbioru. Informujemy, iż taki warunek w znaczny sposób utrudni
realizację płatności oraz nie jest spotykane w umowach zawieranych przez Odbiorców energii.
Odpowiedź
Zamawiający usuwa zapis dotyczący wymogu, iż płatność z tytułu wykonywania usługi będzie
realizowana po podpisaniu protokołu odbioru. Ponadto w pkt. 16.2 SIWZ oraz w §5 ust. 7 zmienia zapis
na następujący: „Faktury za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy: w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę”

”.

Pytanie 3
W rozdz. 16 pkt.3 ppkt. 1 i 2 – kary umowne i §9 ust. 1 i 2 Wzoru umowy - informujemy, iż
przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie
Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Z
uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i
określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody
(straty).
Odpowiedź
Zamawiający ma prawo zabezpieczyć umowę karami umownymi. Kary umowne zawarte we wzorze
umowy są równoważne dla obu stron.

Pytanie 4
W rozdz. 16 pkt.3 ppkt. 3 – kary umowne i §9 ust. 3 Wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o określenie,
iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich
udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary
umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem
wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody
operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy
ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa.
Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma
możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapis w §9 ust. 3 wzoru umowy oraz w rozdz. 16 pkt.3 ppkt.3 SIWZ na następujący:
W przypadku wystąpienia sytuacji uprawniającej do naliczenia kary umownej przez Zamawiającego,
Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowna notę obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie kary umownej z wynagrodzenia określonego w §5 ust.5.

Pytanie 5
Wykonawca informuje, że Zamawiający zawarł we wzorze umowy zapisy właściwe dla umowy na
kompleksową dostawę energii elektrycznej tj. zarówno na sprzedaż jak i dystrybucję. Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia jasno wskazuje natomiast, iż przedmiotem zamówienia jest wyłącznie
dostawa energii (sprzedaż). W związku z powyższym prosimy o wykreślenie w §1 wzoru umowy słowa
„kompleksowa” oraz w §2 pkt. 1 wykreślenie słów „zgodnie z Taryfą cen za usługi Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (zwanego OSD)”.
Odpowiedź
Zamawiający dokonał powyższych zmian.
.
Pytanie 6
W rozdz. 6 pkt. 3 SIWZ w III.6) ogłoszenia – uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący
właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane
stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o
wykreślenie powyższych zapisów z treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w ramach
przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może
wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
Odpowiedź
Tak, wystarczy złożyć oświadczenie o posiadaniu takiej umowy oraz po zawarciu umowy podać jej
numer.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w dniu 2 października i zamieścił je na stronie
internetowej

Pytanie 7
W §5 ust. 4 Wzoru umowy z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy,
ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej
wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Cena jednostkowa
określona w ust. 2 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy, za wyjątkiem zmiany
przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o
efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.
Odpowiedź
Zamawiający określił we wzorze umowy w jakich przypadkach ceny umowne mogą ulec zmianie.
Pytanie 8
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach
taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie
każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający
dostosuje swoje układy pomiarowo- rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w
przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo- rozliczeniowych do zasady TPA po
rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.
Odpowiedź
Tak, układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA.
Pytanie 9
W §3 wzoru umowy informujemy, że za odczyty danych pomiarowo – rozliczeniowych oraz ich
przekazanie Wykonawcy odpowiada wyłącznie Operator Systemu Dystrybucyjnego. W związku z
powyższym, prosimy o usunięcie przedmiotowego paragrafu w całości, a zastąpienie go następującym:
„Ilość pobranej przez Zamawiającego energii zostanie ustalona na podstawie odczytów pomiaroworozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.”
Odpowiedź
Powyższy zapis został zmieniony w dniu 2 października.
Pytanie 10
W §5 ust. 6 i §3 ust. 1 Wzoru umowy Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa
energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i
przekazywanie do sprzedawców danych 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. 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?
Odpowiedź
Rozliczenia będą prowadzone raz w miesiącu.

Pytanie 11
W §8 Wzoru umowy prosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości. Informujemy, że z uwagi
na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas
określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło
zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została
umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy.
Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą
przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe
zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie
Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych,
które zostało zawarte także w §9 ust. 4.
Odpowiedź
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę – zapis pozostaje bez zmian.
We wzorze umowy usuwa zapis §8 ust. 2
.
Pytanie 12
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? 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
Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.
Pytanie 13
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający 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
Tak, zamawiający posiada obecnie umowy kompleksowe. Fakt procedury zmiany sprzedawcy nie
ma związku z postępowaniem.
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony czy nieokreślony?
Odpowiedź
Zamawiający posiada umowę kompleksową, która została już wypowiedziana.
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia
obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy
Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
Odpowiedź
Obecny sprzedawca energii elektrycznej nie ma wpływu na postępowanie. Okres wypowiedzenia
obowiązujących umów jest 3 miesięczny. Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące
umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji?
Odpowiedź
Zamawiający wszystkie warunki i wymagania wobec Wykonawcy opisał w SIWZ w opisie
przedmiotu zamówienia
„Uwagi Dodatkowe:
Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszystkich formalności związanych ze zmianą
dostawcy energii (po udzieleniu pełnomocnictw ze strony P.I.A.P.).
czyli jednoznacznie określiliśmy, że to Wykonawca w naszym imieniu zawrze umowę z OSD.”
e) 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
Informacja ta nie wpływu na złożenie oferty i nie dotyczy bezpośrednio postępowania.
Wypowiedzenie dotychczasowych umów leży w gestii Zamawiającego

Pytanie 14
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 (obecna i nowa);
- 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
W/w informacje dostępne są w dokumentacji przetargowej. Wszystkie niezbędne informacje, które nie
zostały uwzględnione zostaną przekazane Wykonawcy po wyborze
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie danych do OSD i doprowadzenie do
zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w SIWZ, wzorze umowy i ofercie złożonej przez
Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zmawiającego.

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający wymaga podpisania umowa w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w dniu 2 października i zamieścił je na stronie
internetowej.

W załączeniu SIWZ oraz wzór umowy z uwzględnieniem zmian.

