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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 22/pn/2019 - dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektow

Sl^skiego OWNFZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych,

zwanej dalej „pzp", przekazuj^ Panstwu tresc wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ - zapytan do

SIWZ, jakie wplyn^ly w zwi^zku z przedmiotowym post?powaniem o udzielenie zamowienia

publicznego oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal zlozony z zachowaniem terminu, o ktorym mowa

w art. 38 ust.l pzp.

Zapytanie 1:

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

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpozniej w dniu

podpisania umowy? Dokument zawieraj^cy niezb?dne dane stanowic b?dzie rowniez 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;
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- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowi^zuj^cej 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:

- peinomocnictwo do zgioszenia umowy;

- dpkument 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 sprzedazy energii

elektrycznej oraz peinomocnictwa.

Jednoczesnie informujemy, ze OSD rnoze odrzucic zgioszenia umow sprzedazy zawieraj^ee

blpdne 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

zmiany sprzedawcy.

Zapytanie 2:

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

energetycznego i aktow wykonawczych, to OSD jest podmiotem 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 pomi^dzy Zamawiaj^cym a OSD, przy czyni Wykonawcy (sprzedawcy

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

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

z powyzszym zwracamy si^ z prosb^ o wyjasnienie, czy Zaiiiawiaj^cy uwzgl^dni obowi^uj^ce

przepisy Prawa energetycznego i aktow wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczen na

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedz;

Zasady dotycz^ce sposobu obliczania naleznosci za zuzyt^ energi? elektryczn^ reguluje §4 ust.7

oraz ust. 8 wzoru umowy.



Zapytanie 3:

Dotyczy §4 pkt 13 wzoru umowy. Zamawiaj^cy okreslil dzien zaplaty faktur VAT jako dat?

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

Cywilnego, dotycz^cego miejsca speinienia swiadczenia pieni?:mego, a takze zgodnie z zasadami

obowi^zuj^cymi w obrocie gospodarczym, za dzien zaplaty uznaje si? dzien, w ktorym srodki

pieni?zne wplyn^ na rachunek bankowy podmiotu, ktoremu nalezna jest zaplata. W zwiqzku

z powyzszym Wykonawca zwraca si? z prosb^ o zmian? tresci zapisu w sposob nast?puj4cy:

„ Za dzien zaplaty uznaje si§ dat^ uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

Odpowiedz;

Zamawiaj^cy wyjasnia, iz przepis art. 454 k.c. okreslaj^cy miejsce speinienia przez dhiznika

swiadczenia jest przepisem iuris dispositivi, pozwala zatem na odmienny sposob ustalenia

w umowie, z jak^ chwil^ nast^pi spelnienie swiadczenia, w omawianym przypadku swiadczenia

bezgotowkowego (przelew bankowy). Miejscem speinienia swiadczenia bezgotowkowego b?dzie

wi?c rachunek bankowy wierzyciela, chvba. ze co innego wynika z umowy.

Jak podniosl S^d Najwyzszy 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 jak^ chwil^ nast^pi spelnienie swiadczenia bezgotowkowego. (...) Mozliwe s^ wi?c tutaj rozne

rozwi^zania, np. przyj?cie, ze terminem zaplaty jest dzien obci^zenia rachunku dluznika, albo

dzien wydania stosownej dyspozycji bankowi prowadz^cemu rachunek dlu^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 momenta zaplaty faktury. W zwi^zku

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

Zapytanie 4:

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

si? na danych pomiarowo-rozliczenio-wych 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?puj4cego 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 punktow poboru, ostatnia kolumna.

Zapytanie 5:

Dotyczy § 6 pkt 1 ppkt a,b wzoru umowy. Informujemy, ze zapisy dotycz^ce kar umownych s^

nieproporcjonalne, przez co naruszaj^ zasad? rownosci stron w stosunku cywilnoprawnym.



Wykonawca zwraca si? z prosb^ o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usuni?cie

wskazanych zapisow w calosci. W przypadku wyrazenia zgody na rezygnacj? z kar umownych,

zwracamy si? z prosb^ o modyfikacj? zapisow do tresci: „Strony ponosz^ wobec siebie

odpowiedzialnosc odszkodowawez^ na zasadach ogolnych do wysokosci poniesionej szkody

(straty)". Informujemy jednoczesnie, ze zapisy w obecnym ksztalcie wplywaj^ na wzrost ryzyka

zwiqzanego z realizacj^ umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei moze negatywnie wplyn^c na

kalkulacj? ceny ofertowej dia Zamawiaj^cego.

Odpowiedz:

Wyjasniam, iz kary umowne przewidziane we wzorze umowy ograniczaj^ si? do dwoch

przypadkow, tj.

a) jezeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie przedstawi rozliczenie sprzedazy energii

elektrycznej za okres rozliczeniowy niezgodny z okresem rozliczeniowym przyj?tym

przez OSD ̂ w wysokosci 300,00 zl za kazdv nastennv taki przypadek:

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z rnozliwosci rozwi^zania umowy

w okolicznosciach, o ktorych mowa w §7 ust.2-ust.3 umowy - w wysokosci 10%.

wynagrodzenia umownego brutto.

Pierwsza z kar (§6 ust.l lit.a) ma na celu zapobieganie sytuacjom, w ktorych Zamawiajqcy

z pwagi na niezachowanie zgodnosci okresow rozliczeniowych przez Wykonawc?, narazony

bylby na trudnosci z ustaleniem faktycznego zuzycia energii elektrycznej w okresie innym niz

przyj?ty przez OSD - jezeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie przedstawi rozliczenie sprzedazy

energii elektrycznej za okres rozliczeniowy niezgodny z okresem rozliczeniowym przyj^tym przez

OSD - w wysokosci 300,00 zl za kazdy nast§pny taki przypadek.

Druga z kar (§6 ust.l lit.b) przewidziana jest na okolicznosc rozwi^zania umowy w sytuacji, jezeli

umowa jest wykonywana przez Wykonawc? w sposob wadliwy lub sprzeczny z umow^,

w szczegolnosci jezeli rozpocz?cie realizacji umowy przez Wykonawc? w odniesieniu do

ktoregokolwiek punktu poboru energii elektrycznej wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy

opoznia si? z przyczyn zaleznych od Wykonawcy powyzej 48 godzin b^dz w przypadku

zaprzestania realizacji umowy przez Wykonawc? w odniesieniu do ktoregokolwiek punktu

poboru energii elektrycznej wskazanego w zalqczniku nr 1 do umowy, trwaj^cego dluzej niz 48

godzin.

Przy czym zgodnie z §7 ust.3 wzom umowy, Zamawiaj^cy przed rozwi^zaniem umowy

wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie krotszy niz 2 dni robocze, do usuni?cia naruszenia

umowy pod rygorem rozwi^zania umowy.

Analiza postanowieh §6, a takze §7 wzoru umowy, wskazuje, iz kary umowne ograniczaj^ si?

jedynie do okolicznosci waznych z punktu widzenia celu realizacji przedmiotowego zamowienia,

trudno zatem kwahfikowac je jako nieadekwatne, czy nieproporcjonalne.

Postanowienia wzoru umowy pozostaj^ zatem bez zmian.



I-

Zapytanie6:

Czy Zamawiajacy dopusci podpisanie umowy drog4 korespondencyjn^. . _

Odpowiedz:

Tak. Odpowiedz na pytanie zawiera pkt XIV ppkt 4 SIWZ, zgodnie z ktorym Zamawiaj^cy
na wniosek Wykpnawcy moze wyrazie zgodp na podpisanie limowy drog^ korespondencyjn^,

■ze wskazaniemna konkretn^ datp zawarcia umowy.

Udzielone odpowiedzi nie stanowi^ zmiany tresci SIWZ. Termin skladania i otwarcia pfert
. pozostaje bez zmian.-

Jednoczesnie w_§l wzpru umowy przywraca sip wlasciw^ numeracjp jednostek redakcyjnych
w ten sposob, iz w miejsce oznaezenia ustppow liters f), g), h), i) wprowadza sip PdpowiedniP
numeryczne oznaczenie ustppow jakp 2, 3, 4 i 5.
Ponadto w'§4ust.ll in fine wzoru umowy w odniesieriiu do.zaluczriika, dp. ktorego odWPluje sip
cyt. zapis, nalezy przywolac ust.15, a.nie ust.l6: „(...) wraz z zaiucznikiem,'o ktorym nipwaj
wust.15."

Powyzsze ma jedynie charakter pprzudkowy; stanowi poprawieiiie oniylek pisarskich.

Z ppwazaniem,
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