Warszawa, dnia 24.09.2018 r.
Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180a
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Pabianice prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA
POTRZEBY GMINY PABIANICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” przesyła niniejszym pismem treść
Państwa zapytań, które mailem w dniu 21.09.2018 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących
przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia,
nr ogłoszenia 617836-N-2018.
Pytanie 1– SIWZ – rozdział III i XV pkt 1 oraz załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dla PPE dla których obowiązują umowy sprzedaży do
31.10.2018 r.) i czy Zamawiający dokonał już ich wypowiedzenia w terminie pozwalającym na rozpoczęcie
realizacji umowy od 01.11.2018 r.
Odpowiedź 1
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej posiadają miesięczny okres wypowiedzenia. Zamawiający nie wypowiadał tych umów.
Pytanie 2– SIWZ – rozdział XI pkt 4 ppkt 5, rozdział XVII pkt 2. i załącznik nr 6 - IPU
W nawiązaniu do zapisu rozdziału XVII pkt 2 proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści zawarcie umowy z
wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który
uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego.
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które
zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm).
Odpowiedź 2
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Umowa zostanie zawarta wg wzoru Kompleksowej Umowy na
dostawę energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
załączonego przez Wykonawcę do oferty z uwzględnieniem zapisów Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 6
do SIWZ), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Pytanie 3 – SIWZ – rozdział XIII pkt 6 zdanie drugie oraz załącznik nr 2 - formularz cenowy, załącznik nr 6 IPU –
pkt 3 ppkt 2 lit. a
Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych z odbiorcami w zakresie grupy
taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku wybrania takiej oferty przez
odbiorcę, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii elektrycznej określonych w
obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie
internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii
elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa, zatem zapis zdania drugiego nie może zostać
zrealizowany.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów dokumentacji przetargowej, przede wszystkim
formularza cenowego, poprzez wpisanie osobnej ceny dla grupy taryfowej G11 jak również zapisów IPU.
Odpowiedź 3
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Załączniki pozostają
bez zmian.
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Pytanie 4 – SIWZ – rozdział XVII pkt 4 tiret 2 zdanie ostatnie, załącznik nr 6 – IPU – pkt 5 ppkt 2 tiret 2 zdanie
ostatnie
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu zdania ostatniego do treści:
„Dodawanie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w
dokumentacji przetargowej oraz wycenione w Formularzu Cenowym.”
Rozliczenia będą prowadzone tylko dla PPE w grupach taryfowych dla których cena będzie wskazana w
formularzu ofertowym.
Odpowiedź 4
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę zapisów w rozdziale XVII pkt 4 tiret 2 -SIWZ oraz pkt
5 ppkt 2 tiret 2 – Załącznik nr 6 do SIWZ. Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 5 – SIWZ – rozdział XVII pkt 4 tiret 6; załącznik nr 6 – IPU – pkt 5 ppkt 2 tiret 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 Sprzedawcy. Punkty z innych grup
taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na powyższe Wykonawca prosi o dodanie następującego zapisu:
„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych,
które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej oraz wycenione w Formularzu Cenowym.”
Odpowiedź 5
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.
Pytanie 6 – SIWZ – rozdział XVII pkt 4 tiret 7; załącznik nr 6 – IPU – pkt 5 ppkt 2 tiret 7
Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie
zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż:
„Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez
Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.
Odpowiedź 6
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.
Pytanie 7 – SIWZ – rozdział XVII
W związku z pytaniem nr 3, z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie
Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx ,zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o dodanie
następującego zapisu:
"Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla
grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od
dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."
Odpowiedź 7
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.
Pytanie 8 – SIWZ – załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 –formularz
cenowy (załącznik nr 3)
Wykonawca wnosi o ponowną weryfikację wolumenów wskazanych w powyższych dokumentach. Szacowany
wolumen ogólny wynikający z załącznika nr 1 i podawany w dokumentacji przetargowej różni się od wolumenu
po zsumowaniu danych wskazanych w formularzu cenowym.
Odpowiedź 8
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na stronie Zamawiającego zostanie zamieszczony „POPRAWIONY
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy”.
Pytanie 9 – SIWZ – załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą
dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją
"Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT
jest akceptowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź 9
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający akceptuje wystawianie faktur w zaproponowanej
formie.
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Pytanie 10 – SIWZ –załącznik nr 6 – IPU – pkt 1 ppkt 12.1)
Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za przyjmowanie
przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci ponosi Operator
System Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Jednocześnie do obowiązków Wykonawcy
należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww.
reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania Wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnioskuje o
zmodyfikowanie zapisu do treści lub wykreślenie w całości:
"Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego
urzędowania."
Odpowiedź 10
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pkt 1 ppkt 12.1. Załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach swojego
urzędowania.".
Pytanie 11 – SIWZ –załącznik nr 6 – IPU – pkt 1 ppkt 2), 3), 6)
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisów pkt 2), 3) oraz 6) w całości z uwagi na fakt, iż zapisy te dotyczą
obowiązków realizowanych wyłącznie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz zmianę treści zdania
wprowadzającego do poniższej
”12.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców:(…)
Odpowiedź 11
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na usunięcie zapisów w pkt 1 ppkt 2), 3), 6) –
Załącznika nr 6 do SIWZ. Dodatkowo punkt 12 otrzymuje brzmienie: „12.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców:”
Pytanie 12 – SIWZ –załącznik nr 6 – IPU – pkt 3 ppkt 3
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim
terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu
płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia
otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji
narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a
ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z
późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na
zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:
„Należności z tytułu wystawianych faktur rozliczeniowych będą regulowane w terminie … dni od daty
wystawienia(…)”.
Odpowiedź 12
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy w pkt 3 ppkt 3 – Załącznika nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 13 – SIWZ –załącznik nr 6 – IPU – pkt 3 ppkt 5
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 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 zmianę treści zapisu w sposób następujący:
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź 13
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy w pkt 3 ppkt 5 – Załącznika nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14 – SIWZ –załącznik nr 6 – IPU – pkt 4 ppkt 1
W odniesieniu do przedmiotowego zapisu informujemy, że zgodnie z § 42 rozporządzenia Ministra Energii z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną, Zamawiającemu przysługują jedynie bonifikaty.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „upustu” we wskazanym zapisie.
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Odpowiedź 14
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy w pkt 4 ppkt 1 – Załącznika nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15 – SIWZ –załącznik nr 6 – IPU – pkt 4 ppkt 2
Informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości
rozliczenia roszczeń wskazanych w przedmiotowym zapisie po ich automatycznym potrąceniu. Prosimy o
modyfikację zapisu.
Odpowiedź 15
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy w pkt 4 ppkt 2 – Załącznika nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian.

/-/ Rafał Burski
Pełnomocnik Zamawiającego
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