
Drużbice, dnia 16.07.2018 r.
WÓJT GMINY DRUŻBICE

Znak sprawy: FZR.271.14.2018

                                                                                    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
                                                                                    zamówienia publicznego
     
                                                                             

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ na „Zakup energii elektrycznej”

           Wójt Gminy Drużbice zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579,  ze  zm.) informuje,  iż  w  dniu

12.07.2018  r.  do Urzędu  Gminy  w  Drużbicach  wpłynęło  mailem  zapytanie  do  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

„Pytanie nr 1 – SIWZ - Rozdział 1 – § 3 pkt 3.1. pkt 2),      załącznik nr 10 – projekt umowy - § 6 ust.

7

                   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.

Pytanie nr 2 – SIWZ - Rozdział 1 – § 3 pkt 3.1 ppkt 3); § 4, załącznik nr 2 – formularz oferty      - pkt

4, 

                           załącznik nr 10 – projekt umowy - § 5 ust. 1,      § 9, § 12 ust. 2 załącznik nr 1 do

umowy - zużycie

                   Wykonawca informuje, iż biorąc pod uwagę:

• termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;

• termin na podpisanie umowy;

• obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany

sprzedawcy;

rozpoczęcie sprzedaży od dnia 15.08.2018 r. nie jest możliwe. 

                   Ponadto wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci  Dystrybucyjnej  (IRiESD)  poszczególnych  OSD,  zatwierdzonych  przez  Prezesa  URE,  do



rozpoczęcia  sprzedaży  energii  elektrycznej  konieczne  jest  zgłoszenie  umowy  do  OSD,

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD.

                   Z  uwagi  na  powyższe  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  dokonanie  następującej

modyfikacji w/w zapisu (z uwzględnieniem praktykowanego termin rozpoczęcia sprzedaży energii

elektrycznej tj. od pierwszego dnia  miesiąca): 

                   „Zamówienie  należy  wykonać  od  dnia  01.09.2018  do  dnia  31.08.2020  r  lecz  nie

wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany

sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

 

                   § 9 „1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.09.2018

r.,  lecz  nie  wcześniej,  niż  po  zawarciu  umów  dystrybucyjnych,  pozytywnie  przeprowadzonej

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.08.2020 r.

 

                   Mając  na uwadze powyższe  Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem o uwzględnienie

przedmiotowej modyfikacji w pozostałych zapisach dokumentacji przetargowej oraz o wykreślenie

zapisów §      11 ust 1 w całości.

 

Pytanie nr 3 – SIWZ - Rozdział 1 – §      15 pkt 3 - 12 

                   Z  uwagi  na przedmiot  zamówienia  sugerujemy częściowe wykreślenie/modyfikację 

zapisów pkt 3 - 12.

 

Pytanie nr 4 – SIWZ – załącznik nr 2 -      formularz oferty      - pkt 1 ppkt 2)

                   Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  Zamawiający  dopuści  zawarcie  umowy  drogą

korespondencyjną?

 

Pytanie nr 5 – SIWZ – załącznik nr 2 - formularz oferty-      pkt 1 ppkt 5)

                   W związku z zapisami załącznika nr 10 – projekt umowy §6 ust 6 Wykonawca wnosi o

ujednolicenia zapisów poprzez zmianę do treści:

                   „5)Akceptuję  -  akceptujemy* warunki  płatności  w  terminie  do  30  dni  od  daty

prawidłowego  wystawienia  faktury  VAT,  której  otrzymanie  zostanie  potwierdzone  protokołem



odbioru.“

                   Jednocześnie  wskazujemy iż,  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  póĽn.  zm.)  stanowi,  iż  w  przypadku  dostaw  energii

elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Pytanie nr 6 –   SIWZ – załącznik nr 2 formularz oferty pkt 10

                   Wykonawca wnosi o określenie właściwego numeru pkt odwołania.

 

Pytanie nr 7 –   SIWZ – załącznik nr 10 projekt umowy -   § 2 ust. 5 pkt 1)

                   Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie

Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i  związku z powyższym w tym zakresie powinien

zostać wykreślony.

 

Pytanie nr 8 –   SIWZ – załącznik nr 10 projekt umowy -   § 6 ust. 3 i 4

                   Wykonawca informuje, iż FV korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych

danych pomiarowo – rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie

dokonuje przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazany w ust. 3 i 4 . 

                   Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie.

 

Pytanie nr 9 –   SIWZ – załącznik nr 10 projekt umowy -   § 6 ust. 3 i 4

                   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 zapisu na następujący: 



                   „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

 

Pytanie nr 10 –   SIWZ – załącznik nr 10 projekt umowy -   § 8 ust. 1

                   Informujemy, ze zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy prawo energetyczne, przedsiębiorstwo

energetyczne  wstrzymuje  dostarczanie  energii  elektrycznej,  jeżeli  odbiorca  zwleka  z  zapłatą  co

najmniej przez 30 dni po upływie terminu płatności. Natomiast zgodnie z art. 6b ust. 3 obowiązek

pisemnego  powiadomienia  odbiorcy  o  zamiarze  wstrzymania  dostaw  oraz  wyznaczenie

dodatkowego  dwutygodniowego  terminu  na  zapłatę  należności  dotyczy  jedynie  odbiorców  w

gospodarstwach  domowych.  Przepisy  ustawy  nie  nakładają  natomiast  takiego  obowiązku  w

przypadku pozostałej grupy odbiorców. 

                   W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisów §8 ust. 1  do

treści zgodnej z ustawą prawo energetyczne.

 

Pytanie nr 11 –   SIWZ – załącznik nr 10 projekt umowy -   § 11 ust. 5

                   Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca

każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. 

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb

ich  prawidłowego  udokumentowania,  nie  wystawia  się  faktur  VAT.  Dla  celów  rachunkowych

zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności

operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości,

przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane

m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią

formą  ich  udokumentowania  jest  nota  obciążeniowa.  Ponadto  informujemy,  że  ze  względu  na

sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary

umownej po jej automatycznym potrąceniu.

 

Pytanie nr 12 –   SIWZ – załącznik nr 10 projekt umowy -   § 12 ust. 5 (powtórzony)

                   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 dokumentacji przetargowej i  wycenione do oferty.”

 

Pytanie nr 13 –   SIWZ – załącznik nr 1 do umowy

                   W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z

prośbą o udzielenie

       Na przytoczone wyżej zapytania udzielono następujące odpowiedzi:

Ad.  1.   Zamawiający  akceptuje  przedstawione  przez  Wykonawce  rozwiązanie  wystawiania

faktur VAT.

 

Ad. 2.  Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ: § 3 pkt.3.1 ppkt 3); § 4, załącznik nr

1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – formularz

oferty – pkt 4, załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy - § 5 ust. 1, § 9.

Ad.  3.   Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  dokona  stosownej  zmiany

zapisów SIWZ § 15 pkt  3-4, 12 – poprzez wykreślenie ich ze SIWZ.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Ad.  5.   Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  dokona  stosownej  zmiany

zapisów SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty pkt 1 ppkt 5).

Ad.  6.  Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  dokona  stosownej  zmiany

zapisów SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty pkt 10.      

Ad.  7.  Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  dokona  stosownej  zmiany

zapisów  SIWZ –  załącznik  nr  10  do  SIWZ  projekt  umowy  §  2  ust.  5  pkt  1)  -  poprzez

wykreślenie ich ze SIWZ.

Ad.  8.  Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  dokona  stosownej  zmiany

zapisów SIWZ – załącznik nr 10 do SIWZ projekt umowy § 6 ust 3 i 4.



Ad.  9.  Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  dokona  stosownej  zmiany

zapisów SIWZ – załącznik nr 10 do SIWZ projekt umowy § 7 ust 1.

Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.  11.  Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  dokona  stosownej  zmiany

zapisów SIWZ – załącznik nr 10 do SIWZ projekt umowy § 11 ust. 5.

Ad.  12.   Zamawiający przychyla  się  do wniosku Wykonawcy i  dokona stosownej  zmiany

zapisów SIWZ – załącznik nr 10 do SIWZ § 12 ust. 5.

Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.          

         

PEŁNOMOCNIK

                                                                                      WÓJTA GMINY DRUŻBICE

                                                                                      Ds. Zamówień Publicznych
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