Oznaczenie sprawy: 18/2017

Kołuda Wielka, dnia 13 października 2017r.
Do:
Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału i
złożenia oferty w postępowaniu pn. „Dostawa energii
elektrycznej”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania i wnioski o wyjaśnienie zapisów
SIWZ o następującej treści:

Treść zapytań:
W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ
dotyczącej postępowania na dostawę energii elektrycznej, Oznaczenie sprawy: 18/2017:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail?
3. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur
szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup
energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na
rzecz Sprzedawcy?
4. Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla PPE?
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od
Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub
aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ad. 1.
Zamawiający informuje, że dopuszcza zawarcie umowy przez jej podpisanie drogą
korespondencyjną, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 139 ust. 2 umowa w sprawie
zamówienia publicznego, pod rygorem nieważności, musi zostać zawarta w formie pisemnej.
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ad. 2
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

ad. 3
Zgodnie z § 5 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ należność
Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
jako iloczyn ilości pobranej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej
taryfy, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach
pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej w danej strefie czasowej
dla określonej taryfy lub uśrednionej ceny dla wszystkich taryf, określonych w Umowie. W
związku z powyższym wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktycznego
zużycia energii elektrycznej wynikającego z wskazań urządzeń pomiarowych, a nie na podstawie
szacunków.

ad. 4
Aktualnym sprzedawcą energii jest dla IZ PIB ZD Kołuda Wlk., budynku gospodarczego,
gospodarstwa w Janikowie oraz SZGDW Dworzyska:
1. ENEA Sp. z o.o. Operator Poznań, ul. Strzeszyńskiego 58, 60-479 Poznań
2. PGE Obrót S.A., ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów
Ad. 5
Zgodnie z pkt XV.1 SIWZ oraz § 10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian umowy:
m.in. zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie
wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa
prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego od energii
elektrycznej; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie
w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT / podatku akcyzowego od
energii elektrycznej. Dodatkowo, z § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ wynika, że w razie zmiany stawki podatku akcyzowego, ceny o których mowa w ust. 1
ulegną odpowiedniej zmianie w odniesieniu do niewykonanej części zobowiązania, bez
konieczności podpisania stosownego aneksu do Umowy. Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 3
Wykonawca zapewnia umorzenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz energii
wytwarzanej w wysoko sprawnej kogeneracji (niegazowej i gazowej) w ilości gwarantującej
udział tych składników zgodny z udziałami aktualnymi na dzień zawarcia umowy na lata 2018 i
2019 na potrzeby odbiorcy końcowego. W przypadku zmian formalnoprawnych, a w
szczególności przepisów w zakresie wysokości udziałów, ceny energii elektrycznej będącej
przedmiotem Umowy zostaną skorygowane w taki sposób w jaki zmiany będą miały wpływ na
ich poziom , bez konieczności podpisania stosownego aneksu do Umowy.
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