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Krasnystaw, 08.01.2021r.

L.dz./PD/ 121 /2021
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
WYJAŚNIENIA z dnia 08.01.2021r.
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy: ZS/PN/16/2020
Dotyczy: Przetarg nieograniczony: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZS/PN/16/2020

W dniu 07.01.2021r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy
ZS/PN/16/2020.
Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Rozdział III pkt 3.10. SIWZ
„Wykonawca mając na uwadze, że kwestie dotyczące standardów technicznych są określone
w umowach świadczenia usług dystrybucji zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego
zapisu.”
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy –
„Pełnomocnictwo”, Wykonawca po podpisaniu Umowy będzie upoważniony do
reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
w tym także w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla
nowego przyłączenia.
Pytanie nr 2
Dotyczy: § 2 pkt 6 i § 5 pkt 2.12 Załącznika nr 2 do SIWZ
„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 Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych
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w Ofercie, oznaczały będą 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.”
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 3
Dotyczy: § 5 pkt 2.8 i pkt 2.10 Załącznika nr 2 do SIWZ
„Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została
zawarta Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować
proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa
dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy
dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD
klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku
zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany
sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym
zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy
dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których następuje pierwsza zmiana
sprzedawcy.”
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że (zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ pkt. 3.12-3.13 oraz
w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. I.4) :
• procedura zmiany Sprzedawcy dla wszystkich PPE objętych niniejszym postępowaniem
(określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ) będzie
przeprowadzana po raz kolejny.
• Ponadto w chwili obecnej dla wszystkich ww. PPE Zamawiający posiada już zawarte
z właściwym OSD umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
Pytanie nr 4:
Dotyczy: § 5 pkt 2.11 Załącznika nr 2 do SIWZ
„Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne
jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień,
o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności
na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa
energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec
powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.”
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.
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Pytanie nr 5:
Dotyczy § 5 pkt 2.12 Załącznika nr 2 do SIWZ
„Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą
z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru
energii. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może
nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią
procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie
ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy. Ponadto inne
czynności określone w przedmiotowym zapisie, takie jak zmiany w aktualnie obowiązujących
umowach, które Zamawiający zawarł z OSD, nie są częścią procesu zmiany sprzedawcy.
Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie wskazanych zapisów.”
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, że dla wszystkich poszczególnych PPE objętych niniejszym
postępowaniem (określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ)
są podane aktualnie obowiązujące parametry dystrybucyjne (w tym także właściwa moc oraz
grupy taryfowe) wynikające z zawartych z OSD umów na świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej, na podstawie których to danych/parametrów Wykonawca zobowiązany będzie
rozpocząć proces zmiany Sprzedawcy.
Pytanie nr 6:
Dotyczy § 5 pkt 3.1 i § 7 pkt 7 Załącznika nr 2 do SIWZ
„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, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające
z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując 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 nr 6:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 7 pkt 6 Załącznika nr 2 do SIWZ:
„Rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych Wykonawcy przez OSD.”
Pytanie nr 7:
Dotyczy § 7 pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ
„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). Mając na uwadze
powyższe Wykonawca prosi o usunięcie ostatniego zdania wskazanego zapisu.”
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Odpowiedź nr 7:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 8:
Dotyczy § 7 pkt 14 Załącznika nr 2 do SIWZ
„Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien
dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty
pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści:
„Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów,
Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty
rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres
rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 9:
Dotyczy § 7 pkt 17 Załącznika nr 2 do SIWZ
„Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez
Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego
obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi
w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej
zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią
modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż:
„Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”,
tj. wykreślenie zapisów o treści zaczynającej się od: „, chyba, że…”.
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 10:
Dotyczy § 7 pkt 17 Załącznika nr 2 do SIWZ
„Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej
zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca
zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:
"W przypadku nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku
akcyzowego, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie", tj. bez konieczności
informowania Zamawiającego o ustawowych zmianach.”
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Odpowiedź nr 10:
Zamawiający zaznacza, że zapisy dotyczące ewentualnej możliwości wystąpienia, w trakcie
realizacji umowy zmiany stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego zawarte są w § 10 pkt 1
Załącznika nr 2 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że
nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 11:
„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia) w wersji edytowalnej.”
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i udostępnia Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji
edytowalnej.

Uwaga:
Zamawiający zaznacza, że:
• udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców oraz nie mają wpływu na termin składania ofert ani na zmianę dokumentów
postępowania.

Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. a/a
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