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 Wyjaśnienia do treści SIWZ 

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Zakup  energii
elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku - Białej”  (Nr ref.
14/ZP/ZGO/2013)

 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej do obiektów ZGO
S.A.  w Bielsku-Białej”  Nr ref. 14/ZP/ZGO/2013 udziela wyjaśnień:

 

Pytanie 1) W załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt Umowy § 5 ust. 2 widnieje zapis: „Cena określona w
ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie
opodatkowania energii  elektrycznej  podatkiem akcyzowy.”  Z uwagi na brak informacji  o mogącej
wystąpić  w trakcie  realizacji  umowy,  ustawowej  zmianie  przepisów praw wprowadzających nowe
obowiązki  związane  z  zakupem  praw  majątkowych  lub  certyfikatów  dotyczących  efektywności
energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:
„Ceny jednostkowe  określone  w ust.  1  nie  ulegną  zmianie  w okresie  obowiązywania  umowy za
wyjątkiem sytuacji,  w  której  zmianie  ulegnie  stawka  podatku  VAT lub  podatku  akcyzowego  lub
nastąpi  zmiana  ogólnie  obowiązujących  przepisów prawa w szczególności  zmiana  Ustawy Prawo
Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających
dodatkowe  obowiązki  związane  z  zakupem  praw  majątkowych  lub  certyfikatów  dotyczących
efektywności  energetycznej  zostają  powiększone  o  kwotę  wynikającą  z  obowiązków  nałożonych
właściwymi przepisami od dnia wejścia w życie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zastosowanie
w/w modyfikacji w postanowieniach SIWZ.

 

Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający  informuje,  ze  dopuszcza  zmianę  ceny  jednostkowej  w
następujących sytuacjach: „na podstawie ustawowej  zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej  zmianie
opodatkowania  energii  elektrycznej  podatkiem akcyzowym” W związku z  powyższym,  Zamawiający  nie
widzi podstaw do zmiany treści umowy w zakresie zapisu § 5 ust. 2.

 

Pytanie 2) Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt Umowy § 6 ust. 5 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o
zmianę  okresu  rozliczeniowego  z  7  na  14  dni  od  otrzymania  przez  Wykonawcę  odczytów  liczników
pomiarowych od operatora systemu operacyjnego.

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści zapisu określonego § 6 ust.
5 Umowy

 

Pytanie 3) W załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt Umowy § 7 ust. 1 widnieje zapis: „Należności wynikające z
faktury VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury jednak nie krótszym niż 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury”.  Wykonawca zwraca się  z  uprzejmą prośbą o
dokonanie zmiany w/w zapisie. Faktury uregulowane będą przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni



od daty wystawienia faktury”

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści zapisu określonego § 7 ust.
1 Umowy.

 

Pytanie 4) Obowiązek dotrzymania określonych parametrów technicznych energii leży po stronie OSD, zapisy
przedmiotowego paragrafu powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu w całości.

 

Odpowiedź Zamawiającego: Obowiązki Wykonawcy zostały określone w § 2 ust. 1 i 2 Projektu Umowy. W
ramach przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych
w § 4 niniejszej Umowy,

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,

3) udostępnienia  Zamawiającemu  danych  pomiarowo-rozliczeniowych  w  zakresie  sprzedaży  energii
elektrycznej   do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD. 

 

Na  podstawie  §  4  ust.  1  Projektu  Umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  Zamawiającemu
standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. Na podstawie
wskazanych  przepisów,  Zamawiający  nie  określił  obowiązku  (po  stronie  Wykonawcy)  dotrzymania
określonych parametrów technicznych energii. W opisie przedmiotu zamówienia został wskazany ogólny
zapis, którego nie należy interpretować jako obowiązku po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 5) Czy obiekt w grupie taryfowej B23 ma układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy?

 

Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający  informuje,  że  obiekt  w  grupie  taryfowej  B23  ma  układ
pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.

 

Pytanie 6)  Proszę o następującą modyfikacje umowy: bardzo proszę o wydłużenie wskazanego w par. 6 ust. 5
terminu z 7 do 14 dni od otrzymania danych od OSD.

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści zapisu określonego § 6 ust.
5 Umowy

 

Pytanie 7) Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do
dokonania procedury zmiany sprzedawcy?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Po wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z ustawą pzp), Zamawiający
przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne informacje do dokonania procedury zmiany sprzedawcy. 

Pytanie  8)  Zwracamy  się  z  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  procedura  zmiany  sprzedawcy
przeprowadzana będzie po raz pierwszy czy raz kolejny?

 

Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający  informuje,  ze  procedura  zmiany  sprzedawcy  będzie
przeprowadzana po raz kolejny.

 



Pytanie 9) Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B są lub będą dostosowane do zasady TPA
przed terminem realizacji zamówienia?

 

Odpowiedź Zamawiającego: Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B są dostosowane do
zasady TPA.

 

Pytanie  10)  Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  przekaże  niezbędne  dane  do  przeprowadzenia
procedury  zmiany  sprzedawcy  w  wersji  elektronicznej  Excel?  Wyłoniony  Wykonawca  będzie  potrzebował
następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres,

- opis punktu poboru,

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, nr. lokalu, kod, gmina)

- grupa taryfowa,

- moc umowna,

- planowane roczne zużycie energii,

- Operator Systemu Dystrybucyjnego,

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy,

- numer aktualnie obowiązującej umowy,

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy,

- numer ewidencyjny,

- numer licznika,

- numer PPE.

 

Odpowiedź Zamawiającego: Po wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z ustawą pzp), Zamawiający
przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dane do dokonania procedury zmiany sprzedawcy.

 

Pytanie 11) Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenia
procesu zmiany sprzedawcy (KRS, NIP,KRS).

 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z ustawą
pzp) przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty (KRS, NIP, Regon).

 


