Rzeszów, dnia 18.12.2020 r.
OR-IV.272.1.32.2020
Do wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ
Do zamieszczenia na stronie
internetowej
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela
następujących wyjaśnień:
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:
Pytanie 1
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 każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo
(w przypadku, gdy Wykonawca będzie wyceniał grupę taryfową C22a).
Odp.
Zgodnie z rozdz. XIII pkt 1 SIWZ wszystkie punkty poboru mają być rozliczane całodobowo
(taryfa jednostrefowa).
Pytanie 2
SIWZ , Rozdział XVII, 4 akapit
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy
Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się
z prośbą o dodanie następującego zapisu: ""Ceny i stawki opłat określone przez Wykonawcę,
ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx zatwierdzanej
przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od dnia ich wejścia
w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."" Ponadto Wykonawca informuję,
że w ramach umów kompleksowych zawieranych z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej
Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku wybrania takiej
oferty przez odbiorcę po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii
elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa
URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze
powyższe Wykonawca informuję, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx
określa ww. taryfa."
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Odp.
Umowa zawierana będzie maksymalnie na okres jednego roku i w przypadku zmiany taryf,
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny chyba że SIWZ stanowi inaczej.
Pytanie 3
SIWZ, Rozdział XVII, 3 akapit
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny
energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem
nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego.
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."
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.
Pytanie 4
SIWZ , Rozdział XVII, 8 akapit
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.
Odp.
Potwierdzamy, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane
przez Zamawiającego.
Pytanie 5
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy,
że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji
energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się
z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie
z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”
Odp.
Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna
i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami
potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD.
Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany treści SIWZ, polegającej m.in. na dodaniu
w rozdz. III pkt 3, „Informacje dodatkowe” zdania: „W przypadku, gdy zmiana parametrów
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie
z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.
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Pytanie 6
SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 3
W opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje parametry „Dotychczasowa grupa
taryfowa” i „Zamawiana Grupa taryfowa”, dlatego też informujemy, że na etapie przetargu
Wykonawca nie ma możliwości zmiany parametrów dystrybucyjnych. W przypadku chęci
dokonania jakichkolwiek zmian, Odbiorca może zgłosić się do Sprzedawcy odrębnym
zgłoszeniem po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. W związku z powyższym, jeśli
zmiana grupy taryfowej w pkt 3 i 5 tabeli nastąpi na dotychczasowej umowie Wykonawca
wyceni taryfę C11. W przypadku, gdy zmiana grupy taryfowej ma nastąpić dopiero po
podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyceniona zostanie taryfa C21
i C22a. W celu złożenia prawidłowo skalkulowanej oferty prosimy o wskazanie poprawnych
danych zgodnie z zawartymi obecnie umowami.
Odp.
Zmiana grupy taryfowej ma nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z wybranym
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą. Podane przez Zamawiającego parametry
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia
usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD.
Pytanie 7
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: a) status
wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem
wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza
biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru
energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? b) status
prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że
jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł
energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie
o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej
określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów
poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
Odp.
Odbiorca nie ma statusu wytwórcy i nie posiada żadnej mikroinstalacji.
Pytanie 8
W ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest
zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów
kompleksowych zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może być związana
z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD,
urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup
przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji
nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy
kompleksowej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający miał na myśli zmianę
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mocy umownej? Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie,
że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego
OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi
dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD.
Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić
umowę kompleksową poprzez zawarcie stosownego aneksu pod warunkiem, że zmiana mocy
przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W
związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy
przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych
ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości
świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu
decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może
z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD,
urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup
przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji
nowych warunków przyłączenia, oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”
Odp.
Wszystkie budynki Urzędu są w IV grupie przyłączeniowej, zmiana mocy umownej jest
planowana w okresie rozliczeniowym zgodnie ze specyfikacją.
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