
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  03.10.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej” na potrzeby  „Pro- Medica”
w Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 4437/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze
zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji  kto jest  dotychczasowym sprzedawcą energii

elektrycznej? 

Odpowiedź: EC Andrychów.

2. Pytanie 2.

Wykonawca  zwraca  się  z  pytaniem  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  udzielenia  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 stanowiącego załącznik do

niniejszego pisma?  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.

3. Pytanie 3.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas

określony czy nieokreślony?

Odpowiedź: Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.



4. Pytanie 4

W przypadku punktów poboru energii  dla  których zmiana  sprzedawcy będzie  przeprowadzana  po  raz

pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii. dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na

czas  określony  i  braku  zgody  na  udzielenie  pełnomocnictwa  na  wzorze  zaproponowanym  przez

Wykonawcę  prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  do  zawarcia  umowy

dystrybucyjnej  z  OSD  na  podstawie  oświadczenia  woli  zawartego  w  udzielonym  przez  siebie

pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odpowiedź: Nie, ponieważ umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.

5. Pytanie 5.

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas

nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku

braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę

do  zawarcia  umowy  z  OSD  lub  braku  możliwości  zawarcia  umowy  dystrybucyjnej  na  podstawie

oświadczenia woli,  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 umowa dystrybucyjna nie jest  zawarta na czas

nieokreślony?  Czy  Zamawiający  samodzielnie  zawrze  umowę  z  OSD  w  terminie  umożliwiającym

skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź: Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.

6. Pytanie 6.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust 6

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:  „Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną

będzie rozliczana na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury w formie papierowej za poszczególne

okresy  rozliczeniowe,  przelewem  na  wskazany  rachunek  bankowy,  w  terminie  30  dni  od  daty  ich

wystawienia.”.

Odpowiedź: Tak.

7. Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust 7

Zamawiający  określił  dzień  zapłaty  faktur  VAT  jako  datę  obciążenia  rachunku  Zamawiającego.

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia

pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje

się  dzień,  w  którym  środki  pieniężne  wpłyną  na  rachunek  bankowy  podmiotu,  któremu  należna  jest

zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę zapisu na następujący: „Za

dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Nie.

8. Pytanie 8.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 2 ust 2. 

Informujemy,  że  zgodnie  z  art.  6b  ust.  2  i  3  ustawy  Prawo  energetyczne  obowiązek  pisemnego

powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego

terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy

nie  nakładają  natomiast  takiego  obowiązku  w  przypadku  pozostałej  grupy  odbiorców.  W związku  z

powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą

Prawo  energetyczne,  poprzez  usunięcie  słów  „(…)po  uprzednim  bezskutecznym  wezwaniu  do  zapłaty

zaległych  i  bieżących  należności  w  dodatkowym  14  dniowym  terminie  oraz  po  powiadomieniu

Zamawiającego  na  piśmie  o  zamiarze  wstrzymania  sprzedaży  energii  elektrycznej  i  wypowiedzenia

umowy.”

Odpowiedź: Wykreślono zapis. Modyfikacja umowy.



9. Pytanie 9.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 4 ust 1 oraz § 8 ust 8. 

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.”

Odpowiedź: Modyfikacja projektu umowy.

10. Pytanie 10.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 4 ust 7. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób

trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za

które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności.  Ponadto,  za  dotrzymanie  standardów  jakościowych

energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie

usług  dystrybucji  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  OSD.  Sprzedawca  nie  może  ponosić

odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu.

                                                                         

11. Pytanie 11.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 6 .

W nawiązaniu do pytania 10 Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu ust. 1  lit. a) oraz ust. 4   

Odpowiedź:  Nie wyrażamy zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu.

12. Pytanie 12.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 8.

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów – ust.  1 pkt 2 oraz ust.  6 pkt 1 – ponieważ nie

dotyczy przedmiotu umowy.



Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  usunięcie  zapisów  §  8  ust.  1  pkt  2.  Zamawiający

informuje, że wg aktualnego projektu umowy brak zapisu § 8 ust. 6 pkt. 1.

13. Pytanie 13.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 9.

W nawiązaniu do rozdz. XVI SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie § 9 w całości.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że wg aktualnego projektu umowy brak zapisu

14. Pytanie 14.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy § 10.

Wykonawca  informuje,  że  zapisy  dotyczące  danych  kontaktowych  przedstawicieli  Zamawiającego

i Wykonawcy znajduję się również w § 3 umowy. Prosimy o dokonanie stosownych poprawek.

Odpowiedź: Nie. 

15. Pytanie 15.

Wykonawca  zwraca  się  z  pytaniem  czy  Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  umowy  drogą

korespondencyjną?

Odpowiedź: Tak.

Z  poważaniem 


