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Modyfikacja treści siwz nr 1
Zamawiający: Gmina Świlcza
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę, nazwa zadania:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez
Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 25 października 2019 r. Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30 października
2019 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 512695-2019, w
siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.swilcza.com.pl .
Planowany termin składania ofert: do 03 grudnia 2019 r. do godz. 11:00
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
W dniu 14 listopada 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t. j.) zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca, o
wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).
Pytanie 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie edytowalnej formy załączników.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia w załączeniu edytowalne formy załączników.
Pytanie 2
SIWZ Zał nr 1 Ogólne warunki umowy §7 ust. 1W związku z tym, że umowa nie dotyczy umowy sprzedaży energii elektrycznej lecz
kompleksowej dostawy energii elektrycznej prosimy o modyfikację słów „.., niż po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy” na „niż po spełnieniu wszystkich warunków
określonych przez OSD .”
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się modyfikację powyższego zapisu.
Pytanie 3
Prosimy o wskazanie liczby PPE taryfy i wolumenu na okres trwania zamówienia dla
oświetlenia ulicznego, celem przygotowania prawidłowej wyceny, a następnie prawidłowego
skalkulowania wartości zamówienia.
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Odpowiedź:
Liczba PPE: 80 i wolumen na okres trwania zamówienia dla oświetlenia ulicznego:
535.548 kWh.
Pytanie 4
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. Wykonawca prosi również o podanie mocy
umownej dla każdego PPE, co jest niezbędne do obliczenia ceny za dystrybucję energii
elektrycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Wszystkie niezbędne
informacje do prawidłowego skalkulowania ceny oferty zawiera specyfikacja istotnych
warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym informacja o mocy zamówionej
(zwłaszcza załącznik nr 5 do SIWZ).
Pytanie 5
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii- Wykonawca zapytuje czy
Zamawiający zawarł w postępowaniu PPE obejmujące mikroinstalacje i ma zawarte dla nich
obowiązujące umowy. Jeśli tak prosimy o wykreślenie ich z wykazu punktów poboru i
postępowania.
Odpowiedź:
Wykaz punktów poboru nie zawiera PPE obejmujących mikroinstalacje.
Pytanie 6
Ogólne warunki umowy §9 ust. 1, 1a)- 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. 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.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów siwz. Zamawiający ma
świadomość, że po przetargu zmiana mocy przyłączeniowej może nastąpić po
dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków
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przyłączenia u OSD, potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji,
określeniu parametrów technicznych dostaw przez OSD, w tym 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.”
Pytanie 7
SIWZ rozdz. 2 i rozdz. 16 .Ogólne warunki umowy §6 ust. 1Wykonawca 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.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.
Pytanie 7
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii-.Ogólne warunki umowy §6 ust.
1Wykonawca prosi o podanie punktów poboru energii w rozbiciu na poszczególnych odbiorców,
zgodnie z oczekiwanym sposobem wystawiania faktur VAT.
Odpowiedź:
Żądana informacja zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
Pytanie 8
SIWZ rozdział 3, pkt. 3.7.- Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych,
obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa
energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem
postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012
poz. 1059 z późn. zm). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający
dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy,
zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?
W załączeniu przykładowy wzór umowy wraz z regulaminem.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze
umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie
postanowienia Zamawiającego.
Pytanie 10
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii.
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 do dokumentacji 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.”
Odpowiedź:
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Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów siwz. Zamawiający ma
świadomość, że po przetargu trudno byłoby oczekiwać zmiany mocy przyłączeniowej
lub mocy umownej w ramach innych niż określone w przedmiocie zamówienia taryf.
Dlatego deklaruje, że zwiększenie mocy przyłączeniowej/ umownej do obiektów nastąpi
w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup
taryfowych a gdyby okazało się to niemożliwe, nie będzie wymagał od Wykonawcy
spełnienia tych oczekiwań.
Pytanie 11
Ogólne warunki umowy §8- Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są
nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie
wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar
umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec
siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej
szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na
wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może
negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów siwz w tym zakresie.
Pytanie 12
Ogólne warunki umowy §8 pkt. 3- 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, w związku z czym, dla
potrzeb ich prawidłowego 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.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy, jednak nie widzi potrzeby zmiany
dokumentów przetargowych. Jako automatyczne potrącenie kary Zamawiający uznaje
automatyczne pomniejszenie bieżących płaconych należności na rzecz Wykonawcy o
wielkość kary, bez konieczności wcześniejszego dostarczenia noty obciążeniowej.
Jednak Zamawiający ma świadomość, że wystawienie noty jest niezbędne dla
prawidłowego udokumentowania takiego zdarzenia (również we własnej
rachunkowości) i zobowiązuje się, że w takim przypadku nota obciążeniowa zostanie
wystawiona i dostarczona niezwłocznie po dokonaniu takiego potrącenia.
Pytanie 13
Formularz oferty- Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 4 i 5
Prosimy o modyfikację pkt. 4, poprzez wykreślenie słów „w tym opłatę handlową” oraz
wyodrębnienie odrębnej kalkulacji uwzględniającej ww. opłatę dla poszczególnych taryf,
zgodnie z tabelą poniżej:
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Grupa
taryfowa

Liczba PPE

Cena
jednostkowa
netto w zł/
1PPE/ m-c

Wartość netto
opłaty
handlowej
(liczba
PPE*cena jedn.
netto* liczba
miesięcy

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

Odpowiedź:
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z sugestią Wykonawcy.
Pytanie 14
Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych
niezbędnych do rozpoczęcia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, dotyczących
poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego.
Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje
zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie
sformułowania o treści:
„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych
niezbędnych do wejścia w życie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.
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