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Wykonawcy 

Dotyczv postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Zakup energii elektrvcznei. 

ODPOWIEDZI 
NA 

PYTANIA WYKONAWCOW 

Zamawiaj^cy, t j . Gmina Zakrzew, dzialaj^c zgodnie z art. 38 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowien publicznych (t . j . Dz. U. z 20l3r. poz. 907 z pozn. zm.), w zwi^zku pytaniami 
ztozonym w dniu 14.03.2014r., niniejszym wyjasnia tresc Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia sporz^dzonej w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego: 

Pytanie nr 1 
Czy w przypadku braku otrzymania wskazan licznikow dla taryfy CIX od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc wystawienia faktur 
szacunkowych [korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych], w celu zapewnienia 
ci^gtosci przekazywania przez Zamawiajqcego srodkow fmansowych przeznaczonych na zakup 
energii elektrycznej i unikni^cia skumulowania si^ znacznej kwoty za energi^ elektryczn^ na 
rzecz Sprzedawcy? 
Odpowiedz nr 1 
Zamawiaj^cy informuje, iz nie dopuszcza mozliwosci wystawiania faktur szacunkowych. 
Obowi^zek terminowego przekazywania odczytow z licznikow spoczywa na OSD zgodnie z 
wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej ze Sprzedawcy. Sprzedawca na tej podstawie 
powinien egzekwowac terminowe przekazywanie odczytow. 

Pytanie nr 2 
Kto jest obecnym sprzedawcq energii elektrycznej do obiektow obj^tych post^powaniem 
przetargowym? 
Odpowiedz nr 2 
Zamawiajycy informuje, ze obecnym sprzedawcy jest PGE Obrot S.A. 
Punkty poboru energii elektrycznej znajdujy si^ na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna. 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiajycy dopuszcza mozliwosc podpisania umowy drogy korespondencyjny? 

Odpowiedz nr 3 
Zamawiajycy informuje, iz dopuszcza mozliwosc podpisania umowy drogy korespondencyjny, 
jednakze po rozpatrzeniu przez Zamawiajycego umotywowanego wniosku. 



Pytanie nr 4 

Czy Zamawiajycy posiada tytut prawny do obiektow obj^tych post^powaniem? 

Odpowiedz nr 4 
Zamawiajycy informuje, iz nie jest w stanie wykazac, iz posiada tytut prawny do wszystkich 
obiektow obj^tych post^powaniem. Zamawiajycy informuje, iz przede wszystkim posiada status 
odbiorcy. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo energetyczne dostarczanie paliw lub energii odbywa si^ 
na podstawie umowy zawartej pomi^dzy przedsi^biorstwem energetycznym i odbiorcy energii. 
Natomiast art. 3 pkt 13 cytowanej ustawy zawiera definicj^ odbiorcy - jest nim kazdy, kto 
otrzymuje lub pobiera paliwa lub energi^ na podstawie umowy z przedsi^biorstwem 
energetycznym. Uprawnienie odbiorcy energii elektrycznej do zakupu tej energii od wybranego 
przez siebie sprzedawcy wynika zas wprost z a r t 4j ust 1. Ustawy Prawo energetyczne. Prawo 
energetyczne naklada na gminy obowiyzek finansowania oswietlenia rozumianego jako 
finansowanie kosztow energii elektrycznej pobranej przez punkty swietlne oraz koszty ich 
budowy i utrzymania. Brak jest powodow do tego, aby kwestia w^asnosci punktow swietlnych, a 
nie faktyczne okolicznosci swiadczyce o tym, ze przedsi^biorstwo energetyczne realizuje 
dostawy energii elektrycznej na potrzeby gminy, przesydza^a o posiadaniu (bydz nie 
posiadaniu) przez gmin^ statusu odbiorcy oraz prawa do zmiany sprzedawcy. Konsekwentne 
stanowisko w tej sprawie prezentuje Urzyd Regulacji Energetyki oraz Urzyd Zamowien 
Publicznych. Zgodnie z wyjasnieniem UZP dotyczycym interpretacji prawa zamowien 
publicznych z dnia 17.10.2011r. „[...)brak jest podstaw prawnych do uznania, ze gmina ze 
wzgl^du na brak tytulu prawnego do urzydzen oswietlenia ulicznego, pozbawiona jest prawa 
wyboru sprzedawcy energii elektrycznej nabywanej w celach oswietleniowych w drodze 
procedury otwartej na konkurencj^. W konsekwencji zamawiajycy powinni stosowac 
podstawowe tryby udzielania zamowien na dostawy energii elektrycznej, t j . tryb przetargu 
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego." Zgodnie z art. 18 ust. 1 ust. 3 ustawy Prawo 
energetyczne do zadan wlasnych gminy nalezy finansowanie, w tym ponoszenie kosztow 
budowy i utrzymania punktow swietlnych, oswietlenia ulic, placow i drog publicznych 
znajdujycych si^ na terenie gminy. Obowiyzki te sy niezalezne od tego, kto jest ewentualnym 
wlascicielem wskazanych obiektow. Aktualnie Gmina ponosi wszystkie wskazane koszty w 
odniesieniu do obiektow obj^tych post^powaniem. 

Pytanie nr 5 
jakie terminy wypowiedzeri obowiyzujycym umow macie Paristwo obecnie? 
Odpowiedz nr 5 
Zamawiajycy informuje, iz obecnie obowiyzujycymi umowami sy umowy kompleksowe zawarte 
w wi^kszosci na czas nieokreslony. W wyniku przedmiotowego postepowania przetargowego 
zostany zawarte przez Zamawiajycego dwie odr^bne umowy, t j . umowa sprzedazy energii 
elektrycznej i umowa na ustug^ dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiajycy informuje, iz nie 
jest w stanie wskazac okresow wypowiedzenia osobno dla wszystkich punktow wymienionych 
w Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zamowienia. Okresy wypowiedzenia umow wynoszy od 30 
do 90 dni. Zamawiajycy informuje, iz procedura zmiany sprzedawcy b^dzie przeprowadzana po 
raz pierwszy. 

Pytanie nr 6 
Zwracamy si^ z zapytaniem czy Zamawiajycy przekaze niezb^dne dane do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel Wyioniony Wykonawca b^dzie 
potrzebowal nast^pujycych danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla kazdego 
punktu poboru: 

• nazwa i adres firmy 
• opis punktu poboru, 
• adres punktu poboru (miejscowosc, uhca, numer lokalu, kod gmina]. 



• grupa taryfowa (obecna i nowa], 
• mocumowna, 
• planowane roczne zuzycie energii, 
• numer licznika, 
• nazwa dotychczasowego Sprzedawcy, 
• numer aktualnie obowiyzujyce umowy, 
• numer ewidencyjny, 
• numer PPE. 

Nieudost^pnienie powyzszych informacji po wylonieniu Wykonawcy skutkowac b^dzie 
negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. 
Odpowiedz nr 6 
Zamawiajycy informuje, ze przekaze niezb^dne dane potrzebne Wykonawcy do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej niezwtocznie po 
podpisaniu umowy. 

Pytanie 7 
We wzorze umowy w par. 6 pkt. 6 Zamawiajycy narzuca na Wykonawcy mozliwe kary za nie 
wystawienie w terminie faktur VAT. W zwiyzku z tym, iz Wykonawca wystawia faktury po tym 
jak otrzyma dane od Operatora Sieci Dystrybucyjnej wnosimy o mozliwosc dopuszczenia 
fakturowania za szacunkowa zuzycie energii w przypadku, gdy Wykonawca nie otrzyma od OSD 
odczytow licznikow energii elektrycznej. Faktury takie bytyby korygowanych niezwiocznie po 
otrzymaniu danych od OSD. 
Wyjasniamy, iz jest to jedyny mozliwy sposob na wywiyzanie si^ Wykonawcy z zobowiyzania 
wystawiania terminowo faktur VAT. 
Podkreslamy, iz Wykonawca dokiada wszelkich staran, aby wystawic faktury w terminie, 
jednakze opisana wyzej sytuacja moze si^ zdarzyc i nie powinno si^ obciyzac Wykonawcy 
karami, za sytuacja zalezny od podmiotu trzeciego. 
W przypadku nie wyrazenia zgody prosimy o usuni^cie zapisu dotyczycego kar za nieterminowe 
wystawianie faktur. 
Odpowiedz nr 7 
Obowiyzek terminowego przekazywania odczytow z licznikow spoczywa na OSD zgodnie z 
wytycznymi zapisanymi w umowie zwartej z Wykonawcy. Wykonawca na tej podstawie 
powinien egzekwowac terminowe przekazywanie odczytow. Wobec powyzszego Wykonawca 
niezwtocznie po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego powinien wystawic faktury rozliczeniowy. 

Pytanie 8 
Czy ktorykolwiek z Panstwa obiektow nie jest dostosowany do Zmiany sprzedawcy? 
Odpowiedz nr 8 
Zamawiajycy informuje, iz wlascicielem ukladow pomiarowo - rozliczeniowych jest dystrybutor, 
t j . PGE Dystrybucja SA. i to on odpowiada za dostosowanie ukladow do zasad Zmiany 
sprzedawcy. 

Pytanie 9 
Z uwagi na mozliwosc zmiany przepisow przez ustawodawc^ skutkujycy wprowadzeniem 
dodatkowych obowiyzkow zwiyzanych z zakupem praw majytkowych, Wykonawca zwraca si^ z 
wnioskiem o uwzgl^dnienie w SIWZ zapisu precyzyjne okreslajycego wytyczne, ktore powinny 
bye uwzglednione przy kalkulowaniu cen ofertowych, t j . Ceny jednostkowe okreslona w ofercie 
ulegny zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie 
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogolnie 
obowiyzujycych przepisow prawa, a w szczegolnosci zmiany ustawy prawo energetyczne lub 
aktow wykonawczych do tej ustawy wprowadzajycych dodatkowe obowiyzki zwiyzane z 



zakupem praw majytkowych lub certyfikatow dotyczycych efektywnosci energetycznej, ceny 
energii elektrycznej zostany powi^kszone o kwot^ wynikajycy z obowiyzkow natozonych 
wlasciwymi przepisami, od ich wejscia w zycie zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu 
do Umowy". 
Odpowiedz nr 9 
Zamawiajycy informuje, iz cena wskazana w formularzu oferty oraz w §5 ust. 2 w Projekcie 
umowy ulega zmianie jedynie w przypadku zmiany wysokosci akcyzy oraz zmiany stawki 
podatku VAT. Wszelkie podwyzki zwiyzane ze zmiany opiat i przepisow Wykonawca powinien 
skalkulowac w statej cenie za kWh. 

Pytanie 10 
Czy jest mozliwe podpisanie umowy drogy korespondencyjny? 
Odpowiedz nr 10 
Zamawiajycy informuje, iz dopuszcza mozliwosc podpisania umowy drogy korespondencyjny, 
jednakze po rozpatrzeniu przez Zamawiajycego umotywowanego wniosku. 


