Wałbrzych, dnia 28.03.2018 r.

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawcy w sprawie
dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
„Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu”
W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAPYTANIE nr 1 od Wykonawcy.
Pytanie nr 1:
ad. § 5, pkt. 2 umowy (projekt): Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego
zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy
za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. Ceny
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie dokonuje proponowanych zmian zapisów umowy. Powyższe
o których mowa w zapytaniu reguluje zapis określony w §5 ust. 2 i ust. 3 wzorów umów.

kwestie,

Pytanie nr 2:
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z
prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany
ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o
treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do
umowy”.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie dokonuje proponowanych zmian zapisów umowy. Powyższe
o których mowa w zapytaniu reguluje zapis określony w §5 ust. 2 i ust. 3 wzorów umów.

kwestie,

Pytanie nr 3:
ad. §. 5, pkt. 4 umowy (projekt): 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. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w

tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do
rozliczeń dane przekazane przez OSD. 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 na pytanie nr 3:
Zamawiający nie dokonuje proponowanych zmian zapisów umowy. Powyższe
o których mowa w zapytaniu reguluje zapis określony w §5 ust. 4 wzorów umów.

kwestie,

Pytanie nr 4:
Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, 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
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie dokonuje wprowadzenia proponowanych zapisów do umowy.

Pytanie nr 5:
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
wprowadzenie zapisu: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie dokonuje proponowanych zmian zapisów umowy. Powyższe kwestie,
o których mowa w zapytaniu reguluje zapis określony w §6 ust. 1 wzorów umów.
Pytanie nr 6:
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 na pytanie nr 6:
Zgodnie z zapisem w SIWZ rozdz. XII p.3 „Wykonawca podaje również ceny netto zawierające podatek
akcyzowy (ceny jednostkowe bez podatku VAT ) oraz pozostałe wartości i opłaty dla poszczególnych
pozycji – według poniższej tabeli oraz wzoru określonego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
UWAGA: nowy obiekt może należeć do grup taryfowych wymienionych w tabeli oferty, dlatego
należy podać cenę jednostkową także w grupach, gdzie zużycie wynosi „0”. Zaleca się podanie
dodatniej wartości liczbowej. W przypadku braku podania wartości liczbowej lub przekreślenia
pustej pozycji w tabeli, Zamawiający potraktuje to jako „0”.
W związku z powyższym zmiana taryfy dla obiektu istniejącego lub nowego może się odbywać w
zakresie taryf wykazanych w specyfikacji, dlatego wymienione są także taryfy, z których Zamawiający
obecnie nie korzysta (zużycie „0”), ale zastrzega sobie możliwość ich wykorzystania, stąd wymóg o
podanie ceny także w tych taryfach.

Pytanie nr 7:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający doprecyzował kwestię, o której mowa w zapytaniu w rozdz. XIV ust. 4 SIWZ.

ZAPYTANIE nr 2 od Wykonawcy.
Pytanie nr 1:
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/skorygowanie ilości obiektów (ilości
punktów poboru energii) w grupach taryfowych B11 oraz w C12a w formularzu ofertowym.
W formularzu ofertowym Zamawiający podaje odpowiednio: 5 i 69, natomiast ilość energii
elektrycznej obiektu oznaczonego B11/C12a (na podstawie Załącznika 1a i 1b do SIWZ), zostaje
podana w (nowej) taryfie C12a, co w naszej ocenie – nie jest działaniem konsekwentnym.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że kwestia, o której mowa w zapytaniu dotyczy obiektu, który posiada dwa
zasilania: „JEDLINA ZDRÓJ SZYB POKÓJ pompownia”, PROD_411000522204/412002005369:
1.
z sieci NN jako zasilania podstawowego, z którego pobiera energię w taryfie C12A,
2.

z linii 20kV jako zasilania rezerwowego, z której pobiera energię w taryfie B11.

Podane zużycie energii jest sumą energii pobranej z obydwu zasilań.

