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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektdw Slqskiego OWNFZ (zamdwienie nr 16/pn/2020).

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamdwien publicznych O.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm), zwanej dalej „pzp , przekazuj? Panstwu tre^d wnioskdw o wyja^nienie treici SIWZ - zapytan do
SIWZ, jakie wplynfly w zwi^zku z przedmiotowym post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego oraz
udzielam wyja^nien (odpowiedzi).

Wnioski 0 wyjasnienie tre^ci SIWZ zostaly ziozone z zachowaniem tenninu, o ktdiym mowa w art. 38 ust. 1 pzp.
W tre^ci zapytan zachowano pisowni^ oryginaln^.

Zapvtanie nr t

'Czy Zamawiajqcy wyraZa zgod? na zmian? wysoko^ci wynagrodzenia w pr^adku zmiany przepisdw prawa
nakladajicych dodatkowe obowi^zki zwi^ane z zakupem praw majgtkowych lub certyfikatami dotycz^cymi
efektywno^ci energetycznej (koszty zakupu certyfikatdw) lub innych oplat o charakterze publicznoprawnym a
dotyczgcych zakupu energii elekttycznej? Zmiana ceny energii elektiycznej ulegnie zmianie od dnia wejfcia w ̂cie
wla^ciwych przepisdw.

Qdpowiedz fwyja^nienie)

Zamawiaj,ey infonnuje, i. zgodnie z § 4 pkt 3 wzoru umowy: ,.Cena jednostl^a (...), .edlug ktorej rcliczana
b?dz,e sprzedaz energii elektrycznej. pozostanie niezmienna przez caly okres obowiqzy^ania umot^. Zmiana ceny
jednostko^ej energii elektrycznej (odpo^iednio brutto lub netto) moke naztcfpic tylko . przypadku usta^o^ej zmiany
stawk, podatku VAT lub podatku akcyzowego bqdz w przypadku obnizenia cer^. co zostanie przez Strony
potwierdzone stosownym aneksem do umowy wskazujqcym na dat? wejscia w zycie zmiany ".

^  Zapvtanie nr 2

j  Dotyczy § 4 ust. 11 Wzoru umowy
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Czy w przypadku przekroczenia Zamawiaj^cy zaplaci za rzeczywiste zu^cie energii elektrycznej?

Odpowiedz (wvTa§nienie>

§ 4 ust. 11 wzoru umowy nie reguluje kwestii zu2ycia energii elektrycznej.

Zaplata za rzeczywiste zu^ycie energii elektrycznej zostala uregulowana w § 2 ust 4 oraz w § 4 ust 4 i 5 wzoru

umowy.

Zapvtanie nr 3

Dotyczy § 4 ust 2 Wzoru umowy

Wykonawca prosi, aby termin platno^ci faktury wynosil 21 dni od daty jej wystawienia

Odpowiedi (wvia^nicnie)

§ 4 ust 2 wzoru umowy nie reguluje kwestii zawartej w pytaniu.

Zgodnie z § 4 ust. 11 wzoru umowy nale^o^ci wynikajqce z faktur VAT b?d^ platne w ciasu 21 dni liczac od datv

prawidlowego wystawienia fakturv z tym zastrze2eniem, ii termin platno^ci zostanie kazdorazowo zachowany w

przypadku, gdy nalezno^d wplynie przed uplywem 14 dni liczac pd daty dorfczenia Zamawiaj^cemu prawidlowo

wystawionej faktury wraz z zal^cznikiem, o ktdrym mowa w ust 15,

Zapvtanie nr 4

Dotyczy § 4 ust 15 Wzoru umowy

Je^li dane zostanq umieszczone na fakturze, to czy Zamawiaj^cy nadal bpdzie Zqdal zalqcznika do faktury?

Odpowiedz twvia^nienie)

Zamawiaj^cy wymaga aby Wykonawca, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie wraz z faktury przedloiyt

zal^cznik, w ktdrym poda rozliczenie dla poszczegdlnych punktdw poboru energii elektrycmej. Jeieli rozliczenie dla

kaidego obj^tego faktury PPE zostanie zawaite w tre^ci faktury, Zamawiaj^cy uzna, ii ww. wym6g zostal spelniony.

Zapvtanie nr 5

Wykonawca prosi o wykre^lenie zapisu § 5 ust 5 Wzoru umowy.

Odpowiedz (wvla^nieniel

§ 5 ust. 5 wzoru umowy, dotyczy nienale^cie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy z winy Wykonawcy.

Zgodnie z ww. zapisem: „W przypadku nienale^cie przeprowadzonej procedury zmiany^ sprzedawcy z winy

Wykonawcy skutkuj^cej konieczno^ci^ rezerwowej sprzedaiy energii elektrycznej, Wykonawca zobowi^zuje si$

pokryc - na podstawie odpowledniego dokumentu ksi^gowego wystawionego przez Zamawiaj^cego - r6:znicp

wynikaj^c^ z taryfy rezerwowej lokalnego OSD a cenq sprzeda^y wynikaj^c^ z umowy, tytulem rekompensaty za

poniesione koszty rezerwowej sprzedazy energii elektrycznej".

Zamawiaj^cy nie wyra^a zgody na wykre^lenie powyzszego zapisu. Brak uzasadnienia dla propozycji Wykonawcy.

Zapvtanie nr 6 ^

Wykonawca prosi o wykre^lenie zapisu § 6 Wzoru umowy.

Odpowiedi (wviagnieniel

Zapis § 6 odnosi si? do kar umownych. WyjaSniam, it kary umowne przewidziane we wzorze umowy ograniczajq si?

do dw6ch przypadkdw, tj.

K



a) je^eli Wykonawca co najmniej dwukrotnie przedstawi rozliczenie sprzedaly energii elektrycznej za okres

rozliczeniowy niezgodny z okresem rozliczeniowym przyj^tym przez OSD - w wysoko^ci 300,00 zi za

kaZdv nastepnv taki przvpadek:

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z mo5;liwo^ci rozwi^zania umowy w okoliczno^ciach,

o ktdrych mowa w §7 ust.2-ust3 umowy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

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

zgodno^ci okresdw rozliczeniowych przez Wykonawc?, naraiony bylby na trudno^ci z ustaleniem faktycznego

zuZycia energii elektrycznej w okresie innym niZ przyj?ty przez OSD - Jeze/i 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 kazcfy nast^pny takiprzypadek.

Druga z kar (§6 ust.l lit.b) przewldziana jest na okoliczno^d rozwi^ania umowy w sytuacji, jeZeli umowa jest

wykonywana przez Wykonawc? w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umow^, w szczegdlno^ci jeZeli rozpocz^cie

realizacji umowy przez Wykonawc? w odniesieniu do ktdregokolwiek punktu poboru energii elektrycznej

wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy opdznia si? z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy powyZej 48 godzin b^dz

w przypadku zaprzestania realizacji umowy przez Wykonawc? w odniesieniu do ktdregokolwiek punktu poboru

energii elektrycznej wskazanego w zalqczniku nr 1 do umowy, trwaj^cego dhiZej niZ 48 godzin.

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

odpowiedni termin, nie krdtszy niZ 2 dni robocze, do usuni?cia naruszenia umowy pod rygorem rozwi^zania umowy.

Analiza postanowien §6, a takZe §7 wzoru umowy, wskazuje, iZ kary umowne ograniczaj^ si? jedynie do

okoliczno^ci waZnych z punktu widzenia celii realizacji przedmiotowego zamdwienia, trudno zatem kwalifikowad je

jako nieadekwatne, czy nieproporcjonalne.

Postanowienia wzoru umowy pozostaj^ zatem bez zmian.

Zapvtanie nr 7

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza przedstawienia zuZycia na fakturze z podzialem na strefy?

Odpowiedz rwvia^nieniel

Zamawiaj^cy dopuszcza przedstawienie zuZycia na fakturze z podzialem na strefy, pod warunkiem zsumowania

zuZycia oraz kosztu zuZycia.

Zapvtanie nr 8

Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniZsze pytania:

1) jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawc^

2) data zawarcia umowy

3) obowi^zuje od

4) obowi^zuje do

5) okres wypowiedzenia [m/c]

W przypadku gdy Zamawiaj^cy posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie poniZszych informacji:

7) numer umowy z OSD,

8) data zawarcia

9) obowi^zuje od

10 okres wypowiedzenia [m/c]

Odpowiedz (wvia^nieniel



Odpowiedz na zapytanie zawarta jest w §1 ust.1 lit. i wzoru umowy, zgodnie z ktdrym niezwiocznie po zawarciu

umowy Wykonawca prze^le na adres e-mail Zamawiaj^cego plik (formularz), kt6ry Zamawiaj^cy wypelni podaj^c

wszystkie niezbedne dane do przeprowadzenia procedurv zmianv sprzedawcv.

Zapytanie nr 9

Czy Zamawiajqcy ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programdw lojalno^ciowych, ktore

uniemo:tliwiaj^ zawarcie nowej umowy sprzedai:owej w terminie podanym w SIWZ? Jaki jest okres wypowiedzenia

ww. um6w lub aneksdw.

Odpowied^ (wvia^nienie'^

Zamawiajqcy w chwili obecnej nie ma zawartych zadnych umdw ani aneksdw w ramach akcji

promocyjnych/programdw lojalno^ciowych, ktdre uniemoiliwiaiyby zawarcie nowej umowy sprzedaiowej.

Zapytanie nr 10

Zwracamy si? z zapytaniem czy Zamawiaj^cy przeka^e niezb?dne dane do przeprowadzenia procedury zmiany

sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwtocznie po podpisaniu umowy? Wyloniony Wykonawca b?dzie

potrzebowal nast?pujqcych danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

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

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zu^cie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowi^zuj^cej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny

- numer PPE

oraz dokumentdw:

Pelnomocnictwo,

dokument nadania numeru NIP,

dokument nadania numeru REGON,

KRS lub inny dokument na podstawie ktdrego dziala dana jednostka

dokument potwierdzaj^cy umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaiy energii elektrycznej

oraz pelnomocnictwa.

JednoczeSnie informujemy, i.Q OSD mo2e odrzuci6 zgloszenia um6w sprzedaSy zawieraj^ce bl?dne dane skutkiem

czego moie byd konieczno^d zakupu energii przez Zamawiaj^cego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o ktdrym

mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedi (wvia^nienie'l



Tak. Zamawiaj^cy udost^pni wszystkie niezb^dne dane oraz dokumenty, niezwlocznie po zawarciu umowy - mo2:e

by6 w wersji elektronicznej MS Excel.

Odpowiedz na zapytanie zawarta jest w §1 ust.l lit. i wzoru umowy, zgodnie z ktdrym niezwiocznie po zawarciu
umowy Wykonawca prze^le na adres e-mail Zamawiaj^cego plik (formularz), ktdry Zamawiaj^cy wypebii podaj^c

wszystkie niezbedne dane do Drzeprowadzenia procedurv zmianv sprzedawcv.

Zapytanie nr 11

Wykonawca zwraca si^ z pro^b^ o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiaj^cego parametiy dystiybucyjne -

w szczegdlno^ci moc umowna i grupa taryfowa, s^ zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz

dokumentami potwierdzajqcymi mo^:Iiwo5d ̂ wiadczenie ustug dystrybucji wydanymi przez wla^ciwego OSD?

Odpowiedi (wvia^nienie^

Parametry dystrybucyjne podane przez Zamawiaj^cego - w szczegdlno^ci moc umowna i grupa taryfowa, s^ zgodne

z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzaj^cymi moiliwo^d ^wiadczenia ushig

dystrybucji, wydanymi przez wla^ciwego OSD.

Zapytanie nr 12

Czy Zamawiaj^cy udzieli Wykonawcy stosownego pehiomocnictwa do zgioszenia w imieniu Zamawiaj^cego

zawartej umowy sprzeda^ energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynno^ci niezb^dnych do przeprowadzenia

procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcy ? W przypadku braku

zgody na powyisze prosimy o wyja^nienie czy Zamawiajqcy ponosil b?dzie odpowiedzialno^d za tresd

przedstawionego wzoru pehiomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD 7

Odpowiedz (wyfa^nienie)

Zamawiaj^cy udzieli Wykonawcy pehiomocnictwa niezb^dnego do zgioszenia zawartej umowy sprzeda:zy energii

elektrycznej do OSD oraz wykonania czynno^ci niezb^dnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy

uOSD.

Zapytanie nr 13

Czy Zamawiajqcy dysponuje tytulem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzieriawy, itp.) ktdry

upowa:znia go do swpbodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamdwienia? Informujemy, :ze

brak takiego tytuhi mo±e skutecznie uniemozliwid dalsze czynno^ci zwi^zane ze zgloszeniem umowy sprzedaiy

energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystiybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowied:^ (wyiaSnienie'^

Zamawiaj^cy posiada tytuty prawne umo^liwiajqce dysponowanie obiektami/lokalami wskazanymi w SIWZ

na potrzeby zwiqzane ze sprzedai^ energii elektrycznej.

Zapytanie nr 14

Zwracamy sip z pro^bq o udzielenie informacji czy Zamawiaj^cy dopuszcza podpisanie umowy drog^

korespondencyjn^.

Odpowiedi (wyia^nienie"^



Tak. Odpowiedz na pytanie zawiera pkt XIV ppkt 4 SIWZ, zgodnie z ktdrym Zamawiajqcy na whiosek Wykonawcy

mo5:e wyrazid zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia

umowy.

Zapvtanie nr 15

Wykonawca zwraca si? z pro^bq o udzielenie nast?puj^cych informacji do kiedy obowlqzujq obecne umowy

dystrybucji energii elektrycznej?

Odpowiedi (wvia^nieniel

Zamawiajqcy ma zawarte umowy na dystrybucj? energii elektrycznej na czas nieokre^Iony.

Zapvtanie nr 16

Wykonawca zwraca sie o wskazanie dla ktdrych punktdw jest to pierwsza zmiana sprzedawcy a dla ktdrych jest to

kolejna zmiana sprzedawcy?

Odpowiedi (wvia^nieniel

Zob. Pkt 3 (Str 2) Formularza opis przedmiotu zamdwienia, stanowi^cego zal^cznik do SIWZ.

Zapvtanie nr 17

Jakie s^ terminy wypowiedzenia obecnie obowiqzujqch um6w sprzedaiy a jakie um6w kompleksowych, oraz

wskazanie PPE posiadajqcych umowy kompleksowe?

Odpowiedz fwvia^nieniel

Zamawiajqcy informuje, iZ nie ma zawartych obecnie umdw kompleksowych. Zob. odpowiedz na pytanie 16.

Zapvtanie nr 18

a) Czy Zamawiajqcy samodzielnie wypowie obowi^zujqce umowy w terminach pozwalajqcych na skuteczne

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy tez upowaZni do tej czynno^ci Wykonawc??

b) Czy Zamawiaj^cy samodzielnie zawrze umow? o ̂wiadczenie ushig dystrybucji w przypadku punktdw poboru, dla

ktorych obowiqzywaly dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktdw poboru, dla ktdrych umowa

dystrybucyjna zostala zawarta na czas okre^iony, w termie umoZliwiaj^cym skuteczne przeprowadzenie procedury

zmiany sprzedawcy ?

c) Czy Zamawiajqcy ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalno^ciowych, ktdre

uniemoZliwiaj^ zawarcie nowej umowy sprzedaZowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Je^Ii tak - jakie s^

terminy wypowiedzeh um6w/aneks6w w ramach akcji promocyjnych/programdw lojalno^ciowych ?

Odpowiedz fwvia^nieniel

Ad a) Umow? zawarto na czas okre^lony. Brak konieczno^ci wypowiedzenia.

Ad b) Zamawiaj^cy informuje, ze umowy o ̂ wiadczenie ushig dystrybucji energii elektrycznej zawarl na czas

nieokre^lony. Zamawiaj^cy nie posiada zawartych um6w kompleksowych.

Ad c) zob. odpowiedz na pytanie 9

Zapvtanie nr 19

Zwracamy si? z pro^b^ o udzielenie informacji, czy Zamawiaj^cy calo56 energii elektrycznej b?dzie zuZywal

wylqcznie na potrzeby wlasne, czy moze wyst^pi takze odsprzedaZ?

e



Qdpowiedi (wvia^nienie)

Zamawiaj^cy cato^c energii elektrycznej b^dzie zu2ywat wyl^cznie napotrzeby wlasne.

Zapvtanie nr 20

Formularz przedmiotu zam6wienia oraz §4 ust. 1

Czy Zamwaijacy iada aby podana cena ofertowa byla to^sama dia wszystkich grup taryfowych, bez ppdziaiu na

poszceg61ne grupy,taryfowe oraz strefy czasowe?

Odpowiedz (wvia^nienie)

Tak. Zamawiajqcy zqda podania ceny ofertowej wyliczonej na podstawie ceny jednostkowej energii za kWh (podana

z dokladno^ciq do czterech miejsc po przecinku) pomnozonej przez planowan^ ilo^6 zamawianej energii elektrycznej

[kWh] bez podziahi na poszczegdlne grupy taryfowe h^di strefy czasowe.

Zapvtanie nr 21

dot. SIWZ pkt. XI

Wykonawca prosi o wyja^nienie zapisu, poniewa^ termin skladania ofert, Zamawiajqcy okre^ll na dziefi 21.10.2020.

do godziny 12.00. Jednocze^nie Zamawiaj^cy poinformowal , ±e przekazana korespondencja jest poddan 24 h

kwarantannie.

Czy Wykonawca ma przez to rozumietS ze zlozona w dniu 21.10.2020 do godziny 12.00 zostanie otwarta (po 24 h

kwarantannie) w dniu22.10.2020r. do godziny 12.00 ?

Odpowiedz (wvfa^nieniel

Zamawiajqcy informuje ii wprowadzenie szczegdtaej procedury post^powania z korespondencjq wplywaj^cq w

formie papierowej, ktdra zostala zastosowana przez OW NFZ w Katowicach nie wplywa w i:aden sposdb na termin

zloZenia ofert przez Wykonawc6w. Zgodnie z punktem XI ppkt la SIWZ w przypadku osobistego dostarczenia

oferty, pdzniej niZ na 24 h przed uplywem skladania ofert, Wykonawca proszony jest o poinformowanie

Zamawiaj^cego o zlo±eniu oferty.

Zapvtanie nr 22

Dotyczy § 2 ust 4 wz6r umowy

Wykonawca zwraca si? z pro^b^ o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez okre^lenie, it Zamawiajqcy

moze zwi?kszy6 ilosc punktdw poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienii taryf? danego punktu, jedynie

w obr?bie tych grup taryfowych, ktore zostaly okre^lone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup

taryfowych, nieuj?tych w Ofercie, oznaczaly b^d^ zmian? przedmiotu zamdwienia. Z uwagi na powy&ze

Wykonawca zwraca si? z pro^bq o dodanie nast?pujqcego zapisu: „Zwi?kszenie punktdw poboru lub zmiana grupy

taryfowej moZliwe jest jedynie w obr?bie grup taryfowych, ktdre zostaly uj?te w SIWZ oraz wycenione

w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."

Odpowiedz Cwvia^nieniel

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 4 wzoru umowy oraz w pkt III SIWZ, Zamawiajqcy zastrzega, it w trakcie

realizacji umowy w ramach poszczegdlnvch punktdw poboru twvmienionvch w SIWZ) dopuszcza si? mo2liwo^d

zwi?kszenia lub niewykorzystania planowanej ilo^ci zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym



nieprzekroczeniu w trakcie obowigzyw^ia umowy wysoko^ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa

w §4 ust.2 umowy, Wykonawca wyra2a na niniejsze zgod?.

Zamawiaj^cy informuje, iz nie planuje korzystania z innych grup taryfowych niz wskazane w ofercie a tak^e nie

planuje zwi^kszania ilo^ci punktow poboru.

Zapvtanie nr 23

Dotyczy § 4 ust.2 oraz § 4 ust.5 wz6r umowy

1. Z uwagi na fakt, 2e Wykonawca przedstawia warto^d umowy w oparciu o szacowan^ przez Zamawiaj^cego iloSd

energii, w przypadku, gdy Zamawiajqcy zuiyje wi^ksz^ niz szacowana ilo^d energii, powinien ui^cid opiat? za

faktycznie mzyts^ energi?. Ponadto ustalenie doktadnego dnia, w ktdrym szacowana ilo^d energii zostanie faktycznie

przekroczona, jest fizycznie niemo2liwe (Wykonawca otrzymuje informacj? o zu5yciu energii od OSD po

zakodczeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powy2sze Wykonawca zwraca si? z prosbq o dodanie zapisu o

tresci: „W przypadku wykorzystania kwoty przenaczonej przez Zamawiaj^cego, rozwiqzanie Umowy nast?puje z

ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, nast?pujqcym po okresie, w ktdrym o^wiadczenie o wypowiedzeniu dotarfo

do Wykonawcy. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest do uregulowania wszelkich naleino^ci za dostarczon^ energi? do

dnia rozwi^zania Umowy,"

2. Czy Zamawiajqcy samodzielnie kontrolowal b?dzie wydatkowanie ̂ rodkdw przeznaczonych na sfinansowanie

zamdwienia, w sposdb umo2liwiajqcy rozliczenie z tytuhi faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww.

^rodkdw?

Odpowied^ twvia^nienie)

Ad 1) Zamawiaj^cy nie wyraia zgody na dodanie powyzszego zapisu. Kwestia zostaia wystarczajqco uregulowana

we wzorze umowy. Zob. w szczegdInoSci § 4 ust. 4-5 wzoru umowy, Ponadto zob, odpowiedi na pytanie 2.

Ad 2) Obowigzek kontrolowania wydatkowania ̂ rodkdw spoczywa zardwno na Zamawiaj^cym jak i na Wykonawcy,

Zapvtanie nr 24

Dotyczy § 4ust 2, 2a oraz § 8 wzdr umowy

Wykonawca, informuje, iz w celu przetwarzania piatno^ci w sposdb masowy poshiguje si? tzw. rachunkami

wirtualn>mi, podawanymi na fakturach VAT. Kaidy rachunek wirtualny jest powigzany z rachunkiem

rozliczeniowym, ktdry jest zarejestrowany w Urz?dzie Skarbowym i znajduje si? na udost?pnionym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze

stanowiskiem Ministerstwa Finansdw potwierdzonym w opublikowanych wyja^nieniach

(https://www.podatki.gov,pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat/) - rachunki wirtualne

wykorzystywane do obshigi piatnoSci z tytuhi dostarczonych towardw i ushig nie s^ zamieszczane w wykazie, gdyi

nie sg to to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgiaszane do urz?du skarbowego lub do CEiDG (nie sq to rachunki

rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.). Na tzw, biatej

li^cie prezentowany jest wyl^cznie rachunek rozliczeniowy, z ktdrymi dany rachunek wirtualny jest powiqzany.

Powiqzanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansdw na podstawie danych

udost?pnianych przez banki. JeSli takie powigzanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z' .

ktdrym-powi^zany jest weryfikowany rachunek wirtualny zostal zgloszony. JeSIi tak — system zwraca informacj? o
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tre^ci „Figuruje w rejestrze VAT" . Oznacza to, ze wphty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny

traktowane jak wplaty na rachunki rozliczeniowe znajduj^ce si? na bialej ii^cie.

W zwi^zku z powyzszym, w celu umozliwienia dokonania rozliczen pomi?dzy Wykonawc^ a Zamawiaj^cym,

zwracamy si? pro^bq o modyfikacj? zapisu do tre^ci „Wykonawca ma obowiqzek wskazad pdpowiedni do spebiienia

^wiadczenia wynikaj^cego z niniejszej Umowy rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, ktdry jest powi^zany z

rachunkiem rozliczeniowym nalei^cym do Wykonawcy znajduj^cym si? w elektronicznym wykazie podmiotdw

prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji SkarboweJ zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od

towardw i ushig (VAT)."

Odpowied^ (wvia^nienie'^

§ 4 ust 2 i 2a wzoru umowy nie reguluje kwestii opisanej powyiej przez Wykonawc?.

W opinii Zamawiajqcego wprowadzenie proponowanej przez Wykonawc? zmiany nie jest konieczne. Zamawiaj^cy

informuje, it w przypadku gdy rachunek wirtualny Wykonawcy b?dzie pol^czony z rachunkiem rozliczeniowym

naleSi^cym do Wykonawcy, Zamawiaj^cy uzna, 2e rachunek ten spelnia wymogi zawarte w §8 ust. 1 wzoru umowy.

Zapvtanie nr 25

Dotyczy § 4 ust 13 wz6r umowy

Wykonawca zwraca si? z pro^b^ o zmian? tre^ci zapisu w spos6b nast?pujqcy; „Za dzieh zaplaty uznaje si? dat?

uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

Odpowiedz (wvTa^nieniel

Zamawiaj^cy nie wyra2a zgody na zmian? zapisu.

Zapvtanie nr 26

Dotyczy § 4 ust 13 wz6r umowy

Czy Wykonawca ma rozumied ie Zamawiajacy nie posiada wystarczj^cych danych , okre^Iaj^cych termi realizacji

zamdwiena.

Z czego wynika zapis , iz Zamawiajcy poinformuj? Wykonawc? na pi^mie o terminie ropocz?cia realizacji umwy.

Wykonawca wnosi o wykreSIenie zapisu.

Odpowiedi (wvia^nieniel

Zamawiajacy informuje, ii §4 ust 13 wzoru umowy nie reguluje kwestii dotycz^cej terminu realizacji

przedmiotowego zamdwienia. Kwesti? t? reguluje zardwno pkt IV SIWZ, jak i § 5 ust 1 wzoru umowy - termin

wykonania zamdwienia (dotyczy ws:^stkich punktdw poboru): od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. /termin

zakladany przez Zamawiajgcego/, z zastrzezeniem zdania ponitszego.

Zamawiajacy zastrzega, it w sytuacji, gdyby umowa nie zostala zawarta przed dniem 01.01.2021 r. b^dz

w sytuacji, gdy przedhi:^ si? procedura zwi^zana ze zmiany sprzedawcy, rozpocz?cie dostaw energii elektrycznej

moie nast^pid w terminie pdiniejszym niz 01.01.2021 r. W takiej sytuacji Zamawiajacy poinformuje Wykonawc? na

pi^mie wskazuj^c termin rozpocz?cia realizacji umowy (termin rozpocz?cia dostaw). W takim przypadku umowa

b?dzie obowi^zywad w okresie 12 miesi?cy licz^c od wskazanego dnia rozpocz?cia dostaw. Termin obowi^zywania

umowy kohczy si? wdwczas z uplywem dnia, ktdry nazwq lub dat^ odpowiada poczqtkowemu dniowi terminu, a

gdyby takiego dnia w ostatnim miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykre^lenie zapisu.



Zapvtanie nr 27

Dotyczy § 5 ust 4 wz<5r umowy

Informujemy, ±e zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiqzek pisemnego powiadomienia

odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-diiiowego terminu na zaplat? nalemo^ci

dotyczy jedynie odbiorc6w w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakladajq natomiast takiego

obowiqzku w przypadku pozostatej grupy odbiorc6w. W zwi^zku z powy&zym zwracamy si? z pro^b^ o

dostosowanie wskazanego zapisu do tre^ci zgodnej z ustawy Prawo energetyczne, poprzez usuni?cie frazy „(...)

pomimo uprzedniego powiadomienia na pi^mie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-

dniowego terminu do zaplaty zaieglych i bie:zqcych nale±no§ci".

Odpowiedi (wvia^nienie'^

Zamawiajqcy pozostaje pr^ aktualnym zapisie. Obowiqzuj^ce przepisy nie regulujq powy^szej kwestii, dlatego

zgodnie z art. 353' kc „Strony zawierajqce umow? mogg uloiyd stosunek prawny wedhig swego uznania, byleby jego

tre^6 lub eel nie sprzeciwiaty si? wla^ciwo^ci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wsp6l^cia spolecznego".

Zapisy Zamawiaj^cego shi4^ zapewnieniu ci^glo^ci dostaw energii elektrycznej, a ich wprowadzenie nie pozostaje

w sprzeczno^ci z art. 353' kc.

Zapvtanie or 28

Wykonawca zwraca si? z pro^b^ o udzielenie informacji, czy Zamawiajqcy posiada:

1) status wytwdrcy, o ktdrym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zr6dlach energii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z p6^. zm.), co oznacza, ze Jest podmiotem wytwarzaj^cym energi? elektryczn^ lub cieplo

z odnawialnych ir6del energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego zr6dla energii, w stosunku

do pimktdw poboru energii wymienionych przez Zamawiaj^cego w dokumentacji przetargowej?

2) status prosumenta energii odnawialnej, o ktdrym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

odnawialnych irddlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z p6m. zm.), co oznacza, ±e jest odbiorcy kohcowym

wytwarzaj^cym energi? elektrycznq wyl^cznie z odnawialnych ̂ ddel energii na wlasne potrzeby w mikroinstalacji,

pod warunkiem, ze wytwarzanie o ktdrym mowa powy:^ej, nie stanowi przedmiotu przewa^:aj^cej dzialalno^ci

gospodarczej okre^lonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punkt6w poboru energii wymienionych

przez Zamawiaj^cego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedz twvia^nienie)

Ad 1) Zamawiajqcy informuje, it nie posiada statusu wytworcy, o kt6rym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20

lutego 2015 r. 0 odnawialnych ̂ 6dlach energii.

Ad 2) Zamawiajqcy informuje, it nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej, o ktdrym mowa w art. 2 pkt

27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Mdtach energii.

Zapvtanie nr 29

Wykonawca zwraca si? z pro^b^ o wyl^czenie z post?powania o udzielenie zam6wienia publicznego, bqdi

wydzielenie do odr?bnej cz?^ci zamdwienia, punkt6w poboru energii, w stosunku do ktdrych Zamawiajqcy posiada
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status prosumenta energii odnawialnej, o kt6rym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

odnawialnych ̂ ddlach energii (Dz, U. z 2020 r. poz. 261 z p6^. zm.) - dalej OZE.

Odpowied^ Cwvia^nienie)

Zamawiaj^cy informuje, \i. dla iadnego z pkt poboru energii elektrycznej wskazanego w SIWZ, nie posiada statusu

prosumenta energii odnawialnej, o kt6rym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych

^6dlach energii.

Zapvtanie nr 30

1. Zwracamy si? z pro^b^ o udzielenie informacji, czy Zamawiajqcy uwzgl?dni w umowie z wylonionym w

post?powaniu Wykonawcq zapisy dotycz^ce zabezpieczenia realizacji zamdwienia z uwagi na ryzyko kredytowe,

zaproponowane przez Wykonawc??

2. Zwracamy si? z pro^b^ o udzielenie informacji, czy Zamawiaj^cy uwzgl?dni w umowie z wylonionym w

post?powaniu -Wykonawcq zapisy dotycz^ce ustanowienia zabezpieczenia naletno^ci, zaproponowane przez

Wykonawc??

Odpowied^ (wvia^nienie)

Zgodnie z pkt XVI ppkt 1 SIWZ 1, istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej

umowy oraz wysoko^d kar umownych z tytuhi niewykonania lub nienale:sytego wykonania umpwy, zawiera wz6r

umowy zal^czony do SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszte zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji

zamdwienia. Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy pzp: „W toku badania i oceny ofert zamawiajicy moze i^dac od

wykonawcdw wyja^nied dotyczicych tre^ci zlo2onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi?dzy

zamawiajicym a wykonawcy negocjacji dotyczicych zlozonej oferty oraz, z zastrze^eniem ust. la i 2, dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w jej tresci". PowyZsze potwierdza rdwnie^: orzecznictwo KIO, zgodnie z ktdrym:

„Wzdr umowy nie podlega negocjacjom, ewentualne zmiany nast?puji w sformalizowanym trybie wyja^nieh tresci

siwz lub w wyniku wniesienia ^rodkdw ochrony prawnej. W tym kontekscie umowa w sprawie zamdwienia

publicznego, w sytuacji, w ktdrej zamawiajicy ustalil tre^d wzoru umowy, moit byd uznana za sui generis umow?

adhezyjni, zawieranq przez przystipienie, bez mo2liwo^ci negocjacji jej tresci po zloZeniu oferty." (wyrok KIO z 16

czerwca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 694/09).

Zapvtanie nr 31

Zwracamy si? z pro^bq o okre^Ienie, iz w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca kazdorazowo wystawi

Sprzedawcy not? obciizeniowi.

Informujemy, 2e kary umowne nie podlegaji opodatkowaniu VAT, w zwi^zku z czym, dla potrzeb ich prawidlowego

udokumentowania, nie wystawia si? faktur VAT. Dla celdw rachunkdwych zardwno otrzymanie kary umownej, jak

i jej zaplata kwalifikowane si do pozostalej dzialalno^ci operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt

32 lit. g) Ustawy o rachunkowo^ci, przez pozostale koszty i pozostale przychody operacyjne rozumie si? koszty

i przychody zwi^zane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te naleiy uj^d w ksi?gach rachunkowych,

a bdpowiednii formi ich udokumentowania jest npta pbciizeniowa.

Odpowied:^ (wvia^nieniel

Zamawiajacy informuje, it zgodnie z zapisem §6 ust. 3 wzoru umowy: Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar§

umownq w terminie 14 dni Uczqc od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umowmj. W razie opoznienia
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w zaplacie kaiy, Zamawiajqcy moze potrqcic naleznq mu kar^, jak rowniez nalezne mu odsetki ustawowe za

opoznienie, z dowolne] nalezmsci Wykonawcy, jakq ma on w stosmku do Zamawiajqcego (w tym w szczegolnosci

z wynagrodzenia).

Pod poj^ciem otrzymania wezwania do zaphty kary umownej, Zamawiajqcy rozumie otrzymanie noty obciqzeniowej.

Zapvtanie nr 32

Zwracamy si? z pro^bq o podanie prawidiowych numerdw PPE .

Odpowiedt (wvia^nienie'^

Zob. odpowied^ na pytanie 10.

Udzielone odpowiedzi (wyja^nienia) nie stanowiq zmiany tre^ci SIWZ.

W celu umoiliwienia, Wykonawcom zapoznania si? z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajqcego, termin

skladania ofert zostal przedhi^ony przez Zamawiajqcego do dnia 26.10.2020 r. do godz. 12.00 (zob. pismo z dnia

19.10.2020 r. n WAG-II.W.150584AB.2020).

Otwarcie ofert nastqpi w tym samym dniu o godz. 13.00.
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