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RGI.271.20.2019
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
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 05 czerwca 2019 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 557029-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń,
na stronie internetowej: www.bip.swilcza.com.pl
Planowany termin składania ofert: do 18 czerwca 2019 r. do godz. 10:00.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. W dniu 10 czerwca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1
SIWZ rozdz.4 i rozdz. 16 Ogólne warunki umowy §7 ust. 1- Mając na uwadze treść art. 142
oraz 143 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w
ogłoszeniu i w SIWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert. W
związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu obowiązywania umowy,
poprzez wskazanie dziennej daty granicznej początku obowiązywania umowy celem
dokonania m.in. szczegółowej wyceny uwzględniająca czas ustawowy trwania procedury
przetargowej
oraz
okresy
wypowiedzeń
obecnie
obowiązujących
umów
dystrybucyjnych/sprzedaży.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach
umowy kompleksowej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych przez OSD i po
wypowiedzeniu wszystkich umów dystrybucyjnych. W związku z miesięcznym okresem
wypowiedzenia umów dystrybucyjnych ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego realizacja umowy będzie możliwa najwcześniej od dnia
01.08.2019r.
Ponadto informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przed zawarciem umowy uzyskać od
OSD potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla wszystkich punktów
poboru energii występujących w przetargu.
Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowego zapisu:
„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.08.2019r., jednak nie wcześniej niż po wypowiedzeniu
umów dystrybucyjnych przez Zamawiającego i po spełnieniu wszystkich warunków
określonych przez OSD. "
Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie zmiany oczekiwanego terminu realizacji w
Strona 1 z 9

pozostałych dokumentach SIWZ i Ogłoszenia, również jeśli chodzi o wolumen zamawianej
energii.
Odpowiedź:
Zamawiający zakłada, że termin realizacji umowy nastąpi od dnia 1 lipca 2019 r.
Zamawiający upoważni Wykonawcę - na podstawie stosownego pełnomocnictwa - do
wypowiedzenia umów dystrybucyjnych/sprzedaży za porozumieniem stron, co pozwoli
na znaczne skrócenie terminu wypowiedzenia tych umów i pozwoli na realizację umowy
w zaplanowanym przez Zamawiającego terminie.
Pytanie 2
SIWZ rozdz. 16 Ogólne warunki umowy §7 ust. 1
W 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 nie zmienia zapisów w tym zakresie.
Pytanie 3
Prosimy o wskazanie liczby PPE i wolumenu na okres trwania zamówienia dla oświetlenia
ulicznego, celem przygotowania prawidłowej wyceny, a następnie prawidłowego
skalkulowania wartości zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Liczba PPE zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do siwz. Natomiast wyodrębnienie wolumenu na okres trwania
zamówienia dla oświetlenia ulicznego nie jest niezbędne dla prawidłowej kalkulacji,
zwłaszcza, że Wykonawca zgodnie z zapisami przetargu nie ma możliwości złożenia
oferty częściowej.
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
Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego załączników w wersji edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnienia na stronie załączniki w wersji edytowalnej.
Pytanie 6
Pełnomocnictwo - Informujemy, iż w przypadku przejścia PPE z umowy sprzedaży energii
elektrycznej na kompleksową umowę dostawy energii elektrycznej i świadczenia usługi
dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający jest zobowiązany przed zawarciem umowy
uzyskać od OSD potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla wszystkich
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punktów poboru energii występujących w przetargu oddzielnie. Zamawiający może wystąpić z
wnioskiem do Wykonawcy o uzyskanie ww. potwierdzenia zbiorczo przez Wykonawcę. Aby
występować w imieniu Zamawiającego Wykonawca będzie potrzebował pełnomocnictwa od
wszystkich jednostek biorących udział w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca
wraca się z zapytaniem, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na
zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze do dokonania wszystkich niezbędnych czynności
związanych z zawarciem umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej w tym
postępowaniu przetargowym.
W treści pełnomocnictwa Zamawiający upoważniającego Wykonawcę w szczególności do:
„ Wystpienia w imieniu mocodawcy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z wnioskiem o
pozyskania dokumentu potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia
parametrów technicznych dostaw dla każdego PPE mocodawcy oraz innych danych
niezbędnych do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia
Usług Dystrybucyjnych"
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża
pełnomocnictwa.

zgodę

na

wprowadzenie

zaproponowanego

zapisu

do

Pytanie 7
SIWZ rozdz. 13 pkt 13.1
Wykonawca zwraca się o dostosowanie zapisu SIWZ rozdz. 13 pkt 13.1 do zapisów SIWZ
rozdz. 16 Ogólne warunki umowy §9 ust. 1. W obecnym brzmieniu oba zapisy są ze sobą
sprzeczne.
Odpowiedź:
Zamawiający skreśla w rozdziale 13 SWZ pkt 13.1.
Pytanie 8
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii- Wykonawca zapytuje czy
Zamawiający zawarł w postępowaniu PPE obejmujące mikroinstalacie i ma zawarte dla nich
obowiązujące umowy. Jeśli tak prosimy o wykreślenie ich z wykazu punktów poboru i
postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał wykreślenia punktów poboru energii elektrycznej obejmujące
mikroinstalacje tj. poz. 3, 86, 118, 123, 128, 171, 142, 185.
W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do siwz - Zestawienie punktów poboru energii.
W związku z powyższym, rozdział 3 pkt 3.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
otrzymuje nowe brzmienie:
„3.5. Wielkość zamówienia:
Szacunkowa ilość dostarczanej energii w pełnym okresie zamówienia (6 miesięcy)
wynosi 812.857 kWh w tym:
 energia rozliczana całodobowo w grupie C11:
620.000
kWh
 energia rozliczana całodobowo w grupie C21:
152.857
kWh
 energia w strefie szczytowej dla grupy C22a:
12.000
kWh
 energia w strefie pozaszczytowej dla grupy C22a:
28.000
kWh
Razem
812.857
kWh
Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie
analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu
dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z
rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi
według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z
wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od
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zakładanych.
Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ilości punktów poboru energii
wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii
elektrycznej wynikać może z likwidacji lub przekazania punktu poboru innemu
właścicielowi. Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru
energii, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych
punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10% wielkości początkowej. Rozliczenie
ewentualnych dodatkowych punktów poboru będzie się odbywać według tej samej stawki
rozliczeniowej, która została zaoferowana w przetargu”.
Pytanie 9
Ogólne warunki umowy §9 ust. 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
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
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 10
SIWZ rozdz. 2 i rozdz. 16. Ogólne warunki umowy §6 ust. 1Wykonawca proponuje, aby poza umową z Gminą Świlcza odrębne umowy zawarte były z
jednostkami wskazanymi w §6 ust. 1. Pozostałe jednostki nie posiadające odrębnego NIP
rozliczane byłyby na podstawie faktur wystawionych na Gminę Świlcza i przesyłanych
odrębnie na adres korespondencyjny jednostki.
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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.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.
Pytanie 11
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zestawienie punktów poboru energii- SIWZ rozdz. 2 i rozdz. 16.
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 12
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 sie z zapytaniem, czy Zamawiający
dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawca 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 13
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:
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.
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Pytanie 14
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 15
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 16
Formularz oferty- Załącznik nr 1 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:
Grupa
taryfowa

Cli
C21
C22a
B23

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

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

Wartość
brutto

—
_______
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Odpowiedź:
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z sugestią Wykonawcy.
Pytanie 17
SIWZ rozdz. 16. Ogólne warunki umowy §5 Zasady rozliczeń ust.1-4.
W związku z tym, że Zamawiający ogłosił przetarg na kompleksową dostawę energii
elektrycznej w cenie brutto na fakturze VAT zawarta będzie zarówno kwota za sprzedaż jak i
za dystrybucję energii elektrycznej. Proponowany przez Zamawiającego sposób rozliczenia
za usługę, której dotyczy przedmiotowe postępowanie jest niepełny, gdyż nie uwzględnia opłat
za dystrybucję energii elektrycznej.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikacje §5 w następujący
sposób:
§5pkt 1.: dodanie sformułowania Załącznik nr 1 do umowy", którym stanie się Oferta
Wykonawcy obecnie Załącznik nr 1 Formularz oferty.
-

-

§5pkt. 2: Wykonawca proponuje usunąć ze względu na modyfikację w pkt 1

§5pkt 3.: modyfikacja zapisu do treści: „Ceny jednostkowe określone w ust. 2 nie ulegną
zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem możliwości zmian ujętych w §9"
-

-§5pkt 4.: modyfikacja treści poprzez usuniecie zapisu:
„w §5 ust. 2 Umowy i zostanie wyliczona wg wzoru:
a) przy rozliczeniu całodobowym lub ryczałtowym:
N=ExC
gdzie:
N - należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (zł)
E - ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez
układy pomiarowo rozliczeniowe lub stała ilość przyjęta do rozliczeń w przypadku
rozliczenia ryczałtowego (kWh)
C - cena jednostkowa energii elektrycznej określona w §5 ust.l lit. a
b) dla rozliczenia w grupach dwutaryfowych:
N = El x Cl + E2 x C2
gdzie:
N - należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym (zł)
El, - ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez
układy pomiarowo rozliczeniowe w strefie szczytowej lub dziennej (kWh)
E2 - ilość zużytej energii elektrycznej wskazana w danym okresie rozliczeniowym przez
układy pomiarowo rozliczeniowe w strefie pozaszczytowej lub nocnej (kWh)
Cl, C2 - ceny jednostkowe energii elektrycznej określone odpowiednio dla tych grup."
i zastąpienie go słowami: „w Ofercie Wykonawcy Załącznik nr 1 do Umowy”, którym stanie się
Oferta Wykonawcy obecnie Załącznik nr 1 Formularz oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
Pytanie 18
Załącznik do SIWZ nr 1, pkt 5. ppkt 1
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
„1 deklaruje, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę o dostawę energii przy
stawkach netto za sprzedaż energii "
Odpowiedź:
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Zamawiający zgadza się na modyfikację zaproponowanego zapisu.
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ.
Pytanie 19
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 wżycie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej."
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.
-----------------------------------2. W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami Zamawiający dokonuje zmiany zapisów
SIWZ w zakresie:
1) Rozdziału 10:
Rozdział 10 pkt 10.3 otrzymuje nowe brzmienie:
10.3.

Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu)
opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
Gmina Świlcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.20.2019
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
Nie otwierać przed dniem 18 czerwca 2019 r. do godz. 10.30
W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku
składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

2) Rozdziału 11 pkt 11.1. i 11.5:
Rozdział 11 pkt 11.1. i 11.5. otrzymuje nowe brzmienie:
11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy
w pok. Nr 205 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
11.5.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala
posiedzeń na parterze w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.30.

3) Rozdziału 8 pkt 8.1:
Rozdział 8 pkt 8.1 otrzymuje nowe brzmienie:
„8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do
wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)”.
Strona 8 z 9

4) Rozdziału 12 pkt 12.7:
Rozdział 12 pkt 12.7 otrzymuje nowe brzmienie:
„12.7.Cenę oferty należy obliczyć w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferta powinna zawierać
ceny jednostkowe netto w zł/kWh, określone z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku, odrębnie dla energii rozliczanej w poszczególnych grupach taryfowych,
przyjmując w ceny wyrażone w zł/kWh, przy czym są to stawki rozliczane:
a) całodobowo (dla grupy taryfowej C11) – C1
b) całodobowo (dla grupy taryfowej C21) – C2
c) w strefie szczytowej (dla grupy taryfowej C22a) – C3
d) w strefie pozaszczytowej (dla grupy taryfowej C22a) – C4
oraz opłaty handlowe dla poszczególnych taryf i cenę za usługę dystrybucji energii
elektrycznej na całość zamówienia.
----------------------------------------------Odpowiednie zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu
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