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Katowice, dniacik wrzesnia 2018 r.

DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamdwienie lir 20/pn/2018 - dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektow

Sl^skiego OWNFZ

Na podstawie art. 38 ust.2 w zw. z ustla ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych, zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc zapytan do SIWZ, jakie wplyn?ly

w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udzielam

wyjasnien. Pytania - wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly zlozone po uplywie terminu,

o ktdrym mowa w art. 38 ust.l pzp.

Pytanie 1:

Zwracamy si? z zapytaniem czy Zamawiaj^cy przekaze niezb?dne dane oraz dokumenty do

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpdmiej w dniu

podpisania umowy? Dokument zawieraj^cy niezb?dne dane stanowic b?dzie rdwniez zal^cznik do

umowy. Wyloniony Wykonawca b?dzie potrzebowal do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla kazdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowosc, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- planowane roczne zuzycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
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- liumer aktualnie obowi^zujqcej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentow dla jednostki obj^tej post?powaniem:

- pelnomocnictwo do zglosZenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie ktorego dziala dana jednostka;

- dokument potwierdzaj^cy umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzeda^ energii

elektrycznej oraz pelnomocnictwa.

Jednoczesnie informujemy, ze OSD moze odrzucic zgloszenia mnow sprzedazy zawieraj^ce

bl^dne dane skutkiem czego moze bye koniecznosc zakupu energii przez Zamawiaj^cego od tzw.

sprzedawcy rezerwowego, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo

energetyczne.

Odpowiedz:

Odpowiedz na zapytanie zawarta jest w §1 ust.5 wzoru umowy, zgodnie z ktorym niezwlocznie

po zawarciu umowy Wykonawca przesle na adres e-mail Zamawiaj^cego plik (formularz), ktory

Zamawiaj^cy wypelni podaj^c wszystkie niezbedne dane do przeprowadzenia procedury

zmianv sprzedawcy.

Pytanie 2:

Dotyczy §4 pkt 8 wzoru umowy. Wykonawca informuje, iz w swietle przepisow Prawa

energetycznego i aktow wykonawczych, to OSD jest ppdmiotem odpowiedzialnym za

pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawcow danych pomiarowo-rozliczeniowych dla

punktow poboru energii (PPE). Sposob ustalania danych przez OSD okreslony jest w umowie

dystrybucyjnej, zawartej pomipdzy Zamawiaj^cym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy

energii) nie maj^ wplywu na regulacje wynikaj^ce z umow dystrybucyjnych Zamawiaj^cego,

zgodnie z przepisami przyjmuj^c do rozliczeh dane przekazane przez OSD. W zwi^zku

z powyzszym zwracamy sip z prosb^ o wyjasnienie, czy Zamawiaj^cy uwzglpdni obowi^zuj^ce

przepisy Prawa energetycznego i aktow wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeh na

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedz:

Zasady dotycz^ce sposobu obliczania nalemosci za zu:^^ energip elektryczn^ reguluje §4 ust.7

oraz ust. 8 wzoru umowy.

Pytanie 3:

Dotyczy §4 pkt 13 wzoru umowy. Zamawiaj^cy okreslil dzieh zaplaty faktur VAT jako datp

obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego. Informujemy, ze zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu

Cywilnego, dotycz^cego miejsca spelnienia swiadczenia pienipznego, a takze zgodnie z zasadami

obowi^zuj^cymi w obrocie gospodarczym, za dzieh zaplaty uznaje sip dzieh, w ktorym srodki



pieni?:me wpiyn^ na rachunek bankowy podmiotu, ktoremu nalezna jest zaptata. W zwiqzku
z powyzszym Wykonawca zwraca si? z prosb^ o zmian? tresci zapisu w sposob nast^puj^cy:
„Za dzien zaplaty nznaje sif datq uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

Odpowiedz:

Zamawiaj^cy wyjasnia, iz przepis art. 454 k.c. okreslaj^cy miejsce spelnienia przez dhi^ka
swiadczenia jest przepisem iuris dispositivi, pozwala zatem na odmienny sposob ustalenia
w umowie, z jak^ chwil^ nast^i spelnienie swiadczenia, w omawianym przypadku swiadczenia

bezgotowkowego (przelew bankowy). Miejscem spelnienia swiadczenia bezgotowkowego b^dzie
wi?c rachunek bankowy wierzyciela, chvba. ze co innego wvnika z umowv.

Jak podniosl S^dNajwyzszy w uchwale z dnia 04.01.1995 r. (Ill CZP 164/94), „(,..) art. 454 k.c.

jest przepisem iuris dispositivi, a zatem strony stosunku zobowi^zaniowego - korzystaj^c
z wolnosci kontraktowania (art. 353^ k.c.) - mog^ w sposob odmienny ustalic w umowie,
z jakq chwil^ nast^pi spelnienie swiadczenia bezgotdwkowego. (...) Mozliwe s^ wi?c tutaj rozne

rozwi^zania, np. przyj^cie, ze terminem zaplaty jest dzien obciqzenia rachunku dhiznika, albo

dzien wydania stosownej dyspozycji bankowi prowadz^cemu rachunek dhi^ka; wszystko jednak

- CO zaznaczono - zalezy od postanowieh stron stosunku zobowi^zaniowego."

Zapis §4 ust.l3 wzoru umowy umozliwia Zamawiaj^cemu, co ma istotne znaczenie z punktu

widzenia finansow publicznych, jednoznaczne okreslenie momentu zaplaty faktury. W zwi^zku

z powyzszym, brzmienie §4 ust.l3 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 4:

Dotyczy §6 pkt 1 wzoru umowy. a Informujemy, ze Wykonawca w procesie fakturowania opiera

si? na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu

Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje dhigosc trwania okresu

rozliczeniowego. W zwi^zku z powyzszym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego

w odniesieniu do kazdego PPE wyst^puj^cego w post?powaniu: czy wynosi on odpowiednio 10

dni, 1 miesi^c, 2 miesi^ce czy 6 miesi?cy?

Odpowiedz:

Okres rozliczeniowy dla kazdego PPE zostal podany w pkt II formularza opisu przedmiotu

zamowienia: Opis techniczny poszczegolnych punktdw poboru, ostatnia kolumna.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy dopusci podpisanie umowy drogq korespondencyjn^.

Odpowiedz:

Tak. Odpowiedz na pytanie zawiera pkt XIV ppkt 4 SIWZ, zgodnie z ktorym Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjnq, ze

wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

Jednoczesnie usuwa si? zdanie ostatnie w pkt XIV ppkt 4 SIWZ jako zb?dne - Zamawiajacy nie

wymaga bowiem wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (usuni?cie zdania ma

charakter porz^dkowy).
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Pytanie 6:

Prosz? 0 informacj? czy obiekt w grupie taryfowej B23 posiada uklad pomiarpwy dostosowany

do zmiany sprzedawcy? Brak dostosowania moze spowodowac niemoznosc wykonania umowy

z winy Zamawiajqcego lub opomic rozpoczpcie dostaw.

Odpowiedz:

Tak, obiekt w grupie taryfowej B23 posiada uklad pomiarowy dostosowany do zmiany

sprzedawcy, podobnie jak i pozostale PPE.

Ponadto, jeden z Wykonawcow zlozyl prosb? o zamieszczenie zal^cznikow wymaganych przy

skladaniu oferty w wersji edytowalnej lub PDF bez podpisow.

Informujp, iz udostppnianie wersji edytowalnej formularzy (oswiadczen etc.) nie jest niezbpdne.

Zamawiaj^cy udostppnia plik SIWZ z zal^cznikami w formacie pdf, co ma na celu

niedokonywanie ingerencji w tresc formularzy. Z doswiadczen Zamawiajqcego wynika, ze

nieingerowanie przez Wykonawcow w tresc formularzy (zal^cznikow) zapewnia wipksz^

zgodnosc tresci oferty z SIWZ. Dlatego tez z zalozenia formularze winny zostac wydrukowane

bezposrednio z formatu pdf i w takiej formie wypelnione oraz podpisane.

Udzielone odpowiedzi nie stanowi^ zmiany tresci SIWZ. Usunipcie ostatniego zdania z pkt XIV

pkt 4 SIWZ ma j edynie charakter porz^dkowy.

Jednoczesnie w celu zapewnienia Wykonawcom czasu na zapoznanie sip z udzielonymi

wyjasnieniami (odpowiedziami) przedhizam termin skladania ofert do dma 28.09.2018 r. do

godz. 12.00. Otwarcie ofert nast^pi w tym samym dniu o godz. 12.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy

pkt X lit.D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.
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