Rzeszów, dnia 14-12-2015 r.
OR-IV.272.1.59.2015
Do wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ
Do wykonawców, którym
zamawiający przekazał SIWZ
Do zamieszczenia na stronie
internetowej
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 4
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii
elektrycznej”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela
następujących wyjaśnień:
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:
Pytania:
1. SIWZ – pkt III ppkt. 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy
taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej dla punktu
poboru energii Zamawiającego przy ul. Lisa Kuli 13 Rzeszów. Jednocześnie informujemy,
że procedura zmiany sprzedawcy może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana
parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z tym
zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu ww.
procedury.
2. W związku z zapytaniem powyżej, w celu prawidłowego skalkulowania wartości
zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej
ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla punktu poboru energii w grupie
C12a, który nie jest rozliczany całodobowo.
3. Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy - §3 ust. 2 – W odniesieniu do przedmiotowego
zapisu informujemy, że zgodnie z §42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną, Zamawiającemu przysługują jedynie bonifikaty. Z uwagi na
powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „upustu” w ww. zapisie.
4. Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy - §5 ust. 2 – Z uwagi na brak informacji
o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT,
opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
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efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie
przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną
podwyżce 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."
5. Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy - §6 ust. 1 – 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: „Należności wynikające z faktur VAT będą
płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.
6. Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy - § 7 ust. 4 i 5 – zapisy dotyczące kar umownych
są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub
o usunięcie powyższych zapisów w całości. Prosimy o wprowadzenie zapisu „Strony ponoszą
wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty)”.
7. Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy - §7 ust. 8 – 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.
8. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art.
94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo
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energetyczne - 21 dni, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający jest świadomy,
iż sprzedaż energii elektrycznej może rozpocząć się dopiero z początkiem lutego 2016 r.?
9. Zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy - §8 ust. 4 – 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.
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.”
10. 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.
11. 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?
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12. Czy Wykonawca udostępni Zamawiającemu załączniki w formie edytowalnej w celu
czytelnego przygotowania oferty oraz dokonania szczegółowej wyceny.
13. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
A) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres
wypowiedzenia obowiązujących 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?
B) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są
na czas określony czy nieokreślony?
C) 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?
14. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie okresu rozliczeniowego dla poszczególnych
PPE.
15. Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze
umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie
postanowienia Zamawiającego?
Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:
Ad 1.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ dotychczasowa grupa taryfowa dla punktu poboru energii
przy ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie to C12a (do dnia 31.12.2015 r.). Zmiany grupy taryfowej dla
wyżej wskazanego punktu na C11 planowana jest od dnia 01.01.2016 r. Zmiana grupy
taryfowej nastąpi w ramach umowy dystrybucyjnej przed jej zawarciem lub w trakcie jej
obowiązywania.
Ad 2.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ dotychczasowa grupa taryfowa dla punktu poboru energii
przy ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie to C12a (do dnia 31.12.2015 r.). Zmiany grupy taryfowej dla
wyżej wspomnianego punktu na C11 planowana jest od dnia 01.01.2016 r. Zmiana grupy
taryfowej nastąpi w ramach umowy dystrybucyjnej przed jej zawarciem lub w trakcie jej
obowiązywania. Po przeprowadzeniu przedmiotowej zmiany punkt poboru wyżej wskazany
będzie rozliczany całodobowo.
Ad 3.
Zamawiający dokonał zmiany treści § 3 załącznika nr 5 do SIWZ. Paragraf 3 ust. 2 załącznika
nr 5 do SIWZ otrzymał nowe następujące brzmienie:
„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu
przysługują bonifikaty w wysokościach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126,
z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.”.
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Ad 4.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust. 2 „Istotnych dla stron postanowień,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego” (załącznik nr 5 do SIWZ). Jednocześnie informujemy, że kwestia zmiany stawki
podatku VAT została uregulowana we wskazanym załączniku. Zgodnie z brzmieniem § 5
załącznika nr 5 do SIWZ Wykonawca stosuje stawkę procentową obowiązującą dla tego
podatku w dniu dostawy energii elektrycznej.
Ad 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 ust. 1 „Istotnych dla stron postanowień,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego” (załącznik nr 5 do SIWZ).
Ad 6.
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy wyrażonego w treści pytania. Zamawiający
nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 4 i 5 „Istotnych dla stron postanowień, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego”
(załącznik nr 5 do SIWZ). Postanowienia § 7 ust. 4 i 5 mają na celu ochronę interesu
zamawiającego. Kara, o której mowa w § 7 ust. 5 ma charakter dyscyplinujący Wykonawcę,
natomiast kara, o której mowa w § 7 ust. 4 jest konsekwencją otrzymania przez niego
dodatkowych punktów w II kryterium oceny ofert. Postanowienia § 7 ust. 3 zdanie pierwsze
oraz ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ nie mają zastosowania w sytuacji, kiedy oferty nie
otrzymają żadnego punktu w przedmiotowym kryterium, tzn. w sytuacji kiedy wykonawca
w ogóle nie wpisze terminu wykonania reklamacji w formularzu oferty.
Ad 7.
Zamawiający dokonał zmiany treści § 7 ust. 8 załącznika nr 5 do SIWZ. Paragraf 7 ust. 8
załącznika nr 5 do SIWZ otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Zamawiającemu

przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający każdorazowo wystawi
Wykonawcy notę obciążeniową.”.
Ad 8.
Zamawiający ma świadomość, iż sprzedaż energii elektrycznej może rozpocząć się dopiero
z początkiem lutego 2016 r. Zgodnie z § 8 załącznika nr 5 do SIWZ „Istotne dla stron
postanowienia (…)” umowa sprzedaży energii elektrycznej wejdzie w życie w dniu jej
zawarcia (podpisania), natomiast rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez
Wykonawcę nastąpi po skutecznym rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy na podstawie której
dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu
procesu zmiany sprzedawcy (Wykonawcy) u OSD i wejściu w życie nowych umów
o świadczenie usług dystrybucji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 11.12.
2015 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
zamówienia z wolnej ręki którego celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy, której
przedmiotem będzie świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków przy al.
Łukasza Cieplińskiego 4, ul. Towarnickiego 3A, ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie oraz ośrodka
socjalnego w Polańczyku (ul. Równa, dz. nr 236/3).

str. 5 z 7

Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 4 – znak sprawy: OR-IV.272.1.59.2015

Ad 9.
Zamawiający dokonał zmiany treści § 8 ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ. Paragraf 8 ust. 4
załącznika nr 5 do SIWZ otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego SIWZ lub dla punktu,

w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową, będzie
dokonywana na podstawie odpowiedniej zmiany umowy bez konieczności renegocjowania
warunków umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest
jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione
w ofercie Wykonawcy.”.
Ad 10.
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to
konieczne do prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę
energii elektrycznej. Wybór formy przekazania ww. informacji i dokumentów należał będzie
do Zamawiającego.
Ad 11.
Zamawiający nie udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go przed OSD
w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarciem nowej umowy
dystrybucyjnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich
pełnomocnictw oraz przekaże Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to
konieczne do prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę
energii elektrycznej.
Ad 12.
Zamawiający informuje, że pod adresem:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/dostawy/2346-or-iv-2721-59-2015-dostawa-energii-elektrycznej
- udostępnił w formie edytowalnej załączniki do SIWZ (od 1 do 4).
Ad 13.
cz. A)
Aktualnym dostawcą energii elektrycznej jest:
ENEA S.A., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1 – do budynków przy al. Łukasza Cieplińskiego 4
i ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie;
PGE Obrót Spółka Akcyjna, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 – do budynku przy
ul. Lisa Kuli 13 w Rzeszowie oraz do ośrodka socjalnego w Polańczyku (ul. Równa, dz. nr
236/3).
Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby wypowiadać zawartych umów, ponieważ
wszystkie umowy zostały zawarte na czas określony, z mocą obowiązywania do dnia
31.12.2015 r.
cz. B)
Zamawiający informuje, że posiada umowy dystrybucyjne – dot. obiektów, o których mowa
w odpowiedzi na pytanie 13, cz. A, tiret pierwsze. Wszystkie umowy zostały zawarte na czas
określony, z mocą obowiązywania do dnia 31.12.2015 r.
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cz. C)
Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów
lojalnościowych.
Ad 14.
Dla poszczególnych punktów poboru energii obowiązujący jest jednomiesięczny okres
rozliczeniowy.
Ad 15.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze
umownym Wykonawcy jeżeli będzie ona zawierała – obok postanowień wymaganych przez
Zamawiającego – inne postanowienia, które zechce wprowadzić Wykonawca.
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