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Dotyczy: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwa: tomiyriska
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.202Or. do 3l.LZ,2O2Or.

Wsryscy wykonawcy

W dniu 02 sierpnia 2019r. do zamawiajacego wptynQly od wykonawcy pytania i wnioski dotyczqce
tresci specyfikacji lstotnych warunk6w Zam6wienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zam6wiei publicznych zamawiajAcy niniejszym udziela wyjaSnie6:

h^anie 1.

Dotyczy Dzialu lll SIWZ pkt. 11

Wykonawca informuje, 2e zgodnie z moiliwosciami dzialania systemu bilingowego, na fakturach
wskazane bqdq dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres)
zostanQ wpisane pod pozycjl "Adres korespondencyjny". prosimy o potwierdzenie, ie takie
rozwiazanie dotyczece wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiajacego.
Odoowiedi na ovtanie 1

Tak. Zar rawiajqcy akceptuje wskazane rozwiqzanie.

manie2.
Czy ZamawiajQcy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa do zgloszenia w imieniu
Zamawiajqcego zawartej umowy sprzeda2y energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynnosci
niezbqdnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawry u OSD wg wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcq (wz6r w zalqczeniu)? W przypadku braku zgody na powyisze prosimy
o wyjainienie czy Zamawiaja€y ponosil bqdzie odpowiedzialnoSd za treid wlasnego wzoru
pelnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odoowi:di na ovtanie 2
ZamawiljEcy udzieli Pelnomocnictwa na wlasnym wzorcu (Zalqcznik nr 8 do SIWZ). W sytuacji, gdy
wykona /lrca kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz4 wska2e na uzasadnionA koniecznoii
uzupeln enia treici Petnomocnictwa (np. wymagania OSD), zamawiajqcy wprowadzi dodatkowe
zapisy. Zaproponowane przez wykonawcq petnomocnictwo wykracza poza przewidziany przez
zamawi.rjqcego zakres upowainienia.

manle3.
Dotyczy Zalqcznika nr 1a do SIWZ

Wykonawca zwraca siq z proSbq o podanie wta5ciwej grupy taryfowej w tabeli: Nabywca - Gmina
Kolno, poz. nr 26.

Odoowi :di na pytanie 3

Gmina I olno poz.26
Wlaiciw a grupa taryfowa - C22a

manie4.
Dotyczy Zalacznika nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy S 10 ust 1 i 2
Wykonawca informuje, ie zgodnie z RozporzQdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja ?OO7t. w
sprawie szczeg6lowych warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
odpowiedzialno36 za dotrzymanie parametr6w jakoiciowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi
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Operator System Dystrybucyjnego bQdacy wlascicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, ie
Wykonawca nie moie ponosid odpowiedzialno6ci za dzialania OSD zwracamy siq z proSbq o
zmodyf kowanie zapisu do treici:
,,Wykonawca zobowiQzuje siq zapewnid Zamawiajqcemu standardy jakojciowe obslugi odbiorc6w
zgodne z obowiazujQcymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w szczeg6lno6ci w przypadku
niedotr:.ymania standard6w jakosciowych obslugi dotyczacej sprzedaiy energii dla Zamawiajqcego na
jego pisemny wniosek przysluguje mu prawo do bonifikaty - zgodnie z zasadami okreslonymi w g 42
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczeg6towych zasad
ksztattowania i kalkulacji taM oraz rozliczefi w obrocie energia elektrycznq (Dz. U. Nr 189 poz. l1ZG)
lub w kaidym poiniej wydanym akcie prawnym dotyczqcym jako5ciowych standard6w obstugi.,,
Odoow edi na nie 4
Zamaw ajacy nie dokonuje zmian. TreSd ust. 1 i 2 dotyczy standard6w jakosci obslugi

Manie 5.
Dotyczy Zalqcznika nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy g 10 ust 3
wykonawca informuje, ie bonifikaty udzielane sq przez Sprzedawcq wskutek niedotrzymania przez
Sprzedawcq standard6w jako6ciowych obslugi odbiorc6w. Bonifikaty udzielane sa w terminie 3O dni
od dnia w kt6rym nastapilo niedotrzymanie standard6w jakosciowych obslugi odbiorc6w. W zwiazku
z powyiszym zwracamy siq z pro5bq o zmodyfikowanie przedmiotowych zapis6w do tre6ci:
,,Wykonawca zobowiqzany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcq
standard6w jako6ciowych obstugi odbiorry w terminie 30 dni od dnia, w ktdrym nastapilo
niedotrzymanie standard6w jakoSciowych obslugi odbiorc6w"
Odoowiedi na ovtanie 5
Zamawiajqcy nie dokonuje zmian.

h^anie 6.
Dotyczy Zalacznika nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy O 12 ust 3
Z uwagi na fakt, ie faktury VAT sq wysytane listem zwyktym, Wykonawca nie jest w stanie okrejlii w
jakim terminie zamawiajqcy otrzyma fakturQ. Moie to powodowad komplikacje przy ustalaniu
prawidlowego terminu platnosci. Ponadto, w Swietle przepis6w podatkowych okreslenie terminu
platno6ci na liczbq dni liczonq od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalic prawidlowej daty
powstania obowiqzku podatkowego, a to w konsekwencji naraia wykonaw€e na sankcje skarbowe z

Mulu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt.4 ppkt. a) ustawy z dnia 11
marca 2OO4t. o podatku od towar6w i uslug (Dz.U. 20(X Nr 54 poz. 535 z p6ln. zm.) stanowi, ii w
prrypadku dostaw energii elektrycznej obowiqzek podatkowy powstaje z chwilq wystawienia faktury.
W zwiqzku z powyiszym zwracamy siq do Zamawiajacego z zapytaniem, czy zgadza siq na
zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w nastepujqcy spos6b: ,,(...)z terminem platno6ci .....,. dni
od daty wystawienia faktury"
Odpowi3di na pvtanie 5
Zamawiljqcy nie dokonuje zmian.

Manie 7.
Dotycry Zalacznika nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy S 12 ust 6.
lnformuiemy, ie blqdy w pomiarze lub odczycie wskazad ukladu pomiarowo - rozliczeniowego mogq
dotyczyi zar6wno zawyie6 jak i zaniieri nale2noici za pobranq energiq elektryczna, a Wykonawca
winien dokonad korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, W takim przypadku moie nastqpii zar6wno nadp,lata jak i

niedoplata. W zwiAzku z powyiszym Wykonawca zwraca sie z projba o dodanie zapisu o tre6ci: ,,W



przypacku powstania niedoplaty, bqdzie ona podlegala doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury
VAT."

Odoow edi na ovtanie 7
Zamaw ajacy nie dokonuje zmian. Stosowny zapis znajduje siq w przywolanym ustepie - wykonawca
zobowi,lzany bqdzie do wystawienia faktury korygujAcej, a zamawiajqcy bQdzie zobowiqzany do
za ptaty.

Pytanie 8,

Dotyczy Zalacznika nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy g 12 ust 7.
ZamawiajEcy okre5lil przypadki, w kt6rych zlo2ona reklamacja powoduje wstrzymanie platnosci
faktury przez Zamawiajqcego. lnformujemy. ie zgodnie z art. rl88 Kodeksu cywilnego, dotyczacego
obowiqzku spelnienia 6wiadcze6 wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiqzujqcymi w obrocie
profesjonalnym, zloienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiEzku terminowej zaplaty
naleino(ci. W zwiazku z powyiszym, zwracamy siq z pro6bq o odpowiedniq modyfikacjq
przedmiotowego zapisu, poprzez okreslenie, i2 ,,Zloienie reklamacji nie zwalnia Zamawiajlcego z
obowiqzku terminowej zaplaty naleinoSci."
Odoowi edi na pwanie 8
Zamawiajqcy nie dokonuje zmian. Zapis nie jest niezgodny z obowiqzujqcymi przepisami: art. 488 kc

$1 ,,5w adczenia bqdqce przedmiotem zobowiEzai z um6w wzajemnych (Swiadczenia wzajemne)
powinn I byi spelnione jednoczeinie, chvba ie z umowv, z ustawy albo z orzeczenia sqdu lub decyzji
innego vlaiciwego organu ika dna ze stron est do wczeSnie sz

Pytanie 9.

Dotyczy Zalqcznika nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy S 14 ust 2.
lnformujemy, ie zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiqzek pisemnego
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-
dniowego terminu na zaplatq naleino5ci dotyczy jedynie odbiorc6w w gospodarstwach domowych.
Przepisy ustawy nie nakladajq natomiast takiego obowilzku w przypadku pozostalej grupy
odbiorc5w, W zwiqzku z powyiszym zwracamy siq z pro6bq o dostosowanie przedmiotowego zapisu
do tresci zgodnej z ustawe Prawo energetyczne, poprzez usuniqcie sl6w ,,(...)pomimo upzedniego
bezskutecznego wezwania do zaplaty zaleglych i bieia€ych naleinoSci w dodatkowym
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia ZamawiajEcego (Nabywcy/Odbiorcy) na pismie o
zamiarze wstrzymania sprzedaiy energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy',.
Odpowi3di na pvtanie 9
ZamawirjEcy nie dokonuje zmian. Zapis nie jest niezgodny z obowiqzujacymi przepisami.

h/tanh 10.

Dotyczy Zalecznika nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy S 18
lnformujemy, ie zapisy dotyczace kar umownych sa nieproporcjonalne, przez co naruszajq zasadq
r6wnoSci stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca siq z prosba o wprowadzenie
adekwatnych kar umownych lub o usuniqcie wskazanych zapis6w w calojci. W przypadku wyrazenia
zgody na rezygnacjq z kar umownych, zwracamy siq z pro5bq o modyfikacjq zapis6w do tre5ci:
,,Strony ponoszQ wobec siebie odpowiedzialno5d odszkodowawczl na zasadach og6lnych do
wysokosci poniesionej szkody (straty)". lnformujemy jednocze6nie, 2e zapisy w obecnym ksztalcie
wplywalq na wzrost ryzyka zwiqzanego z realizacjE umowy po stronie Wykonawc% co z kolei moie
negatywnie wplynqd na kalkulacjq ceny ofertowej dla Zamawiajacego.
Odpowi :di na ovtanie 10

Zamawi rjacy nie dokonuje zmian.



Pytanie 12.

1. Zwracamy sie z proibq o udzielenie informacji, czy Zamawiajqcy uwzglqdni w umowie z

wy{onionym w postepowaniu Wykonawcq zapisy dotyczace zabezpieczenia realizacji zam6wienia z

uwa8i na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcq?
2. Twracamy siq z pro6bq o udzielenie informacji, czy ZamawiajEcy uwzglqdni w umowie z

wylonionym w postepowaniu Wykonawcl zapisy dotyczEce ustanowienia zabezpieczenia naleinosci,
zaproponowane przez Wykonawcq?
Odpowi edi na pytanie 12

Ad. 1- zamawiajQcy nie wprowadzi proponowanych przez wykonawcq zapis6w.
Ad. 2 - zamawiajqcy nie wprowadzi proponowanych przez wykonawcq zapis6w.

h/tanie 11.
Dotyczy Zatqcznika nr 5 do SIWZ- istotne postanowienia umowy S 18 ust 10

Wykon.rwca informuje, ie ewentualnq szkode Zamawiajacego stanowi 16rnica w cenie zakupu energii
elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty
wylonionego w postepowaniu wykonawcy. W zwiazku z powyiszym zwracamy sie z pro6bE o
okre6lenie, ii zwrot koszt6w z tytulu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego bqdzie
stanowil r6inice miqdzy kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, kt6ra
bylaby zakupiona na podstawie umowy sprzeda2y zawartej z wybranym Wykonawca.
Odpowiedi na ovtanie 11

Zamawiajqcy nie dokonuje zmian. Na obecnym etapie ani zamawiajacy ani wykonawca nie moze
okre(lii jakie ewentualnie szkody powstanE.

h^anie 13,
Wykonawca informuje, ii w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami w
grupie taryfowej Bxx zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, kt6re nie sq wlasnoSciq
Operatora Systemu Dystrybucyjnego(OSD), w sytuacji, gdy uklad pomiarowo-rozliczeniowy nie
rejestruje strat energii elektrycznej wystqpujEcych w tych liniach, odczyty wskazai ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego powiqksza sie o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza sie
na podstawie wskazafl urzedzef do ich pomiaru. W przypadku braku urzldzed do pomiaru strat, ilosd
pobranej przez odbiorce energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie okresla siq w zasadach
okreslonych przez OSD. Majac na uwadze powy2sze Wykonawca wnosi o okre5lenie, ii rozliczenia za

sprzedana energie elektrycznq dokonywane sa na podstawie danych odczytowych udostqpnionych
Wykonawcy przez OSD.

Odoowi:di na ovtanie 12

Zgodnie z tre6ciq 512 ust. 2 podstawq do dokonywania rozliczef sa wskazania udostepnione
wykona,vcy przez OSD: ,,Wykonowco otrzymywoi bqdzie wynogrodzenie z tytulu reolizacji niniejszej
umowy no podstawie danych o zuiyciu energii elektrycznej przekozanych przez OSD zo dony okres
rozliczeniowy. (...)".



WZ6R P ETNOMOCNICTWA WYKONAWCY

PETNOMOCNICTWO z dnia PODAJ DAT[

NAZWA F|RMY/ rMl[ I NAZWISKO:

ADRES:

NrP/PESEL:

KRS:

Dziatajqc w imieniu i na rzecz:

udzielarn(y) pelnomocnictwa na rzecz:

PGE OBR6T SPOTKA AKCYJNA z siedzibq w Rzeszowie, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzesz6w wpisanq do
Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w
Rzeszourie Xll Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499 NIP 813-02-68-082 o kapitale
zaktadowym w caloSci wplaconym w wysoko5d 492 640 400 PLN, do dokonania nastqpujqcych
crynno5ci zwiqzanych ze zmianq sprzedawcy energii elektrycznej:
1. Zgtoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z

PGE Obr6t S.A. Umowy Sprzedaiy Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawce rezerwowego,
zgodnie ze zloionym poni2ej oSwiadczeniem.
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiqzujqcej Umowy Sprzeda2y Energii Elektrycznej i

Swiadczenia Ustug Dystrybucyjnych, Umowy Sprzeda2y Energii Elektrycznej dotychczasowemu
sprzedawcy lub Umowy Swiadczenia Uslug Dystrybucyjnych.
3. Zawarcia Umowy o Swiadczenie Uslug Dystrybucji(zawierajqcej m.in. umocowanie Operatora
Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzeda2y energii elektrycznej ze

sprzedawcq rezerwowym wskazanym przez mocodawcq w treSci nin. pelnomocnictwa), w tym przez
ztoienie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wytqcznie wymaganego oSwiadczenia wedtug wzoru
skutkujqcego zawarciem takiej umowy pomiqdzy mocodawcq i Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego. Powolane o5wiadczenie zto2one przez petnomocnika w imieniu mocodawcy
zawierae. bqdzie m.in. bezwarunkowq zgodq na zawarcie pomiqdzy mocodawcq, a Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego umorilrly na czas nieoznaczony na warunkach wynikajqcych ze wzoru
umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na
warunkach obowiqzujqcej taffi Operatora Systemu Dystrybucyjnego i lnstrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak r6wniei w zakresie warunk6w technicznych Swiadczenia ustugi
dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby byly to warunki dotychczasowe. Powotane
o$wiadczenie zawierad bqdzie takie zobowiqzanie o przestrzeganiu przez mocodawcq warunk6w
korrystania z ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiqzanie do terminowej zaptaty
nale2noSci za uslugi dystrybucyjne Swiadczone przez OSD. Nale2noSci za ustugi dystrybucji z zawartei
umowy uiszcza sam mocodawca, imocodawca oraz inne podmioty, kt6rym pelnomocnictwo zostanie
przedtozone, przyjmujq do wiadomoSci 2e pelnomocnik nie udziela za nie porqczenia, w tym w
zakresie dlugu przysztego, i skladanego oiwiadczenia nie moina rozumiei w ten spos6b, 2e
petnomocnik takiego porqczenia udzielit.
4. Reprezentowania udzielajqcego pelnomocnictwa, przed Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w sprawach zwiqzanych
ze zmianq sprzedawcy energii elektrycznej.
5. Udzielania dalszych petnomocnictw w zakresie w/w czynnoSci pracownikom PGE Obr6t S.A.
oraz innym osobom kt6re bezpo6rednio lub po6rednio sq zobowiEzane wzglqdem PGE Obr6t S.A. do
wykonywania takich czynno6ci oraz wta6ciwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego
pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorry umowy sprzedaiy rezerwowej ze sprzedawcq
rezerwowym na warunkach okre6lonych przez tego sprzedawce.

tr



6, Dokonania innych czynno3ci, koniecznych do przeprowadzenia dzialaf o kt6rych mowa w pkt
od1do5.
O6wiadczam(y), ie:
. nie istniejQ iadne przeszkody uniemoiliwiajqce rozwiqzanie z dotychczasowym sprzedawca
umowy sprzedaiy energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
. okres obowiqzywania umowy z dotychczasowym sprzedawcq zakoriczy sie z data
roku,
. w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaiy do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawce
rezerwcwego naleiy wskazad:

tr
Esprzedawcq, kt6ry na terenie OSD, na kt6rym znajdujE siQ ppE mocodawcy, pelni rolq sprzedawcy z

urzqdu, a w przypadku gdy sprzedawcq z urzedu jest pelnomocnik, pierwszego sprzedawcq
rezerwcwego, kt6ry nie jest petnomocnikiem, z aktualnej na dzief zgloszenia zmiany sprzedawcy listy
sprzedawc6w rezerwowych opublikowanej przez OSD.

STA STA
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