
Wielgie, dnia 05 sierpnia 2020r.

Zamawiajqcy:

Gmina Wielgie

Starowiejska 8

87-603 Wielgie

Dotvczv: Postepowania prowadzonego w trvbie przetargu nieograniczoneeo. pod nazwa: Lipnowska
Grupa Zakupowa. Dostawa enereii eiektrycznei w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Wszyscy wykonawcy

Do zamawiaj^cego wptyn^ty od wykonawcow pytania i wnioski dotycz^ce tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych zamawiajqcy niniejszym udzieia wyjasnien;

Tresc zapvtan i odpowiedzi

Pytanie 1. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §12 ust. 7
Zamawiajqcy okreslit, iz w pewnych okolicznosciach ztozona reklamacja powoduje wstrzymanie
ptatnosci faktury przez Zamawiajqcego. Informujemy, ze zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego,
dotyczqcego obowiqzku spetnienia swiadczen wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiqzuj^cymi
w obrocie profesjonalnym, ztozenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowi^zku terminowej
zaptaty naleznosci. W zwiqzku z powyzszym, zwracamy si^ z prosb^ o odpowiednig modyfikacj^
przedmiotowego zapisu do stow „Zfozenie rsklamacji w zadnym przypadku nie zwalnio
Zamawiajqcego z obowiqzku terminowej zaptaty naieznosci. Pa rozpatrzeniu przez Wykonawcq
rekiamacji w zakresie rozliczeh, Zamawiajqcemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury."
Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 2. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 8
Wykonawca zwraca si^ z prosbq o dodanie zapisu iz „Zfozenie reklamacji w zadnym przypadku nie
zwalnia Zamawiajqcego z obowiqzku terminowej zaptaty naleznosci. Po rozpatrzeniu przez
Wykonawcy reklamacji w zakresie rozliczen, Zamawiajqcemu zostanie wystawiona stosowna korekta
faktury", gdyz w obecnym ksztatcie zapis moze prowadzic do naduzyc ze strony Zamawiajqcego.
Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 3. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §13 ust. 2 i 5.
Wykonawca zwraca siq z prosbq o wyjasnienie czy Zamawiajqcy oczekuje prowadzenia rozliczen za
zakupionq energiq elektrycznq w ramach jednego numeru NIP Zamawiajqcego na podstawie faktur
VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wptat naleznosci przyporzqdkowanym odrqbnie dia
kazdej z wyszczegolnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ?
Czy tez Zamawiajqcy oczekuje prowadzenia rozliczeh za zakupionq energiq elektrycznq w ramach
jednego numeru NIP Zamawiajqcego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do



wptat naleznosci przyporzqdkowanym do wszystkich wyszczegolnionych jednostek organizacyjnych?
Ponadto Wykonawca zwraca si^ z prosbq o wyjasnienie czy Zamawiajqcy dopuszcza wystawienie kilku
faktur dia jednego platnika w zwigzku z roznymi okresami odczytowymi dia poszczegolnych Punktow
poboru energii elektrycznej .np. odczyty w okresie od 1 do 10 dnia miesiqca, od 10 do 20 dnia
miesiqca , od 20 do 31 dnia miesiqca?
Odpowiedz na pvtanie 3

Zgodnie z trescig Rozdziatu III SIWZ pkt 11 - Rozliczenia za pobran^ energi^ majq bye prowadzone wg
odbiorcow/adresow do przesytania faktur.

Zamawiajqcy dopuszcza wystawienie kilku faktur dia jednego odbiorcy, przy czym zgodnie ztresci^
§12 ust.3 Istotnych dia stron postanowieh umowy wykonawca zobowiqzany jest do wystawienia
faktury (niezaleznie od tego czy jest to faktura pojedyncza czy zbiorcza) w terminie nie pozniejszym
niz 10 dni roboczych od daty udost^pnienia przez OSD danych o zuzyciu.

Pytanie 4. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §13
Wykonawca informuje, ze zgodnie z mozliwokiami dziatania systemu bilingowego, na fakturach
wskazane b^d^ dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres)
zostanq wpisane pod pozycjq "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, ze takie
rozwiqzanie dotyczqce wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiajqcego.
Odpowiedz na pvtanie 4

Zamawiajqcy akceptuje wskazane przez wykonawca rozwiqzanie.

Pytanie 5. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §13 ust.6
Wykonawca zwraca siQ z prosb^ o wyjasnienie czy Zamawiajqcy dopuszcza wystawianie faktur
papierowych?

Odpowiedz na pvtanie 5

Tak

Pytanie 6. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §14 ust. 2
Zwracamy si^ z prosb^ o zmian^ powyzszego na zapis o treki: „2. Wykonawca wstrzymuje sprzedaz
energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiaj^cy zwieka z zaptatq za pobran^ energi^ elektrycznej
CO najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu ptatnosci."
Informujemy, ze 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 zaptatQ naleznosci dotyczy jedynie odbiorcow w gospodarstwach domowych.
Przepisy ustawy nie naktadajq natomiast takiego obowiqzku w przypadku pozostatej grupy
odbiorcow.

Odpowiedz na pvtanie 6

Zamawiaj^cy nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 7. Dotyczy Rozdz. XVI SIWZ oraz Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §19
Zwracamy siQ z prosbq o informacj^ czy wzor gwarancji b^dzie uzgadniany z gtownym zamawiajqcym
w imieniu swoim i dia wszystkich jednostek?
Odpowiedz na pvtanie 7

Wzor gwarancji uzgadniany b^dzie z Upowaznionym zamawiajqcym - Gminq Wielgie.

Pytanie 8. Dotyczy Rozdz. XVI SIWZ pkt 9.
Zwracamy si^ z zapytaniem czy Zamawiajqcy wyrazi zgod^ na wydtuzenie termindw na uzgodnienie
tresci gwarancji, lub doprecyzuje w tresci, ze s^ to dni robocze, tak jak ma to miejsce w pkt 10?



Odpowiedz na pvtanie 8

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu. Wskazany, 5 dniowy, termin wyznaczony jest
na przedtozenie przez wykonawc^ proponowanej tresci gwarancji (zgodnie zwytycznymi zawartymi
w SIWZ), a nie na uzgodnienie ostatecznej wersji.

Pytanie 9. Dotyczy Rozdz. XVI SIWZ pkt 9 ostatnie zdanie.
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod^ na wprowadzenie do treki gwarancji zapis o alternatywnym sposobie
ztozenia pisemnego z^dania wyptaty z gwarancji tj.:
- za posrednictwem banku Beneficjenta, ktory potwierdzi, ze podpisy na z^daniu zaptaty sq ztozone
przez osoby uprawnione do zaciqgania zobowiqzan majqtkowych w imieniu Beneficjenta
lub

- dorqczone do Gwaranta osobiscie przez Beneficjenta z podpisami notarialnie poswiadczonymi oraz
ewentualnymi petnomocnictwami

lub

- za posrednictwem operatora pocztowego wraz z notarialnie poswiadczonymi podpisami osob
upowaznionych do skladania w imieniu Beneficjenta oswiadczen woli oraz ewentualnymi
petnomocnictwami?

Odpowiedz na pvtanie 9

Zamawiajqcy dopusci zapisy o alternatywnych sposobacti dostarczenia zqdania zaptaty. Jednoczesnie
zamawiajqcy informuje, ze nie dopusci zapisow naktadajqcycfi na zamawiajqcego dodatkowe, poza
notarialnvm poswiadczeniem podpisu na zadaniu zaptaty, czynnosci i koszty.

Pytanie 10. Dotyczy Rozdz. XVI SIWZ oraz Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §19
W zwiqzku z ogtoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikajqcymi z tej sytuacji ograniczeniami
technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawcow komunikacji z zamawiajqcymi w formie
tradycyjnej, Wykonawca zwraca siq z prosbq o potwierdzenie informacji czy Beneficjent/Beneficjenci
w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej przyjmq gwarancji wystawionq
w formie elektronicznej?

Odpowiedz na pvtanie 10

Tak, przy czym wykonawca zobowiqzany b^dzie - przed podpiseniem umowy - do skutecznego
dostarczenia gwarancji poszczegolnym zamawiajqcym.

Pytanie 11. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - §18 ust. 7
Wykonawca informuje, ze ewentuainq szkod^ Zamawiajqcego stanowi roznica w cenie zakupu energii
elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty
wytonionego w postepowaniu Wykonawcy.

W zwiqzku z powyzszym zwracamy si^ z prosbq o okreslenie, iz „ Zwrot kosztow z tytutu zakupu
energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego b^dzie stanowit roznicq miqdzy kosztami energii
zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, ktora byta zakupiona na podstawie umowy
sprzedazy zawartej z wybranym Wykonawcq."
Odpowiedz na pvtanie 11

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanych zmian. Na tym etapie zamawiajqcy nie jest w stanie
okreslic, jakie moze poniesc koszty.

Pytanie 12. Dotyczy Zat. 5 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 21 ust. 2
Zwracamy uwag^ na fakt, iz wskazany w przedmiotowym zapisie termin na przedtozenie
dokumentow w postaci 3 dni roboczych, moze bye niemozliwy do spetnienia z przyczyn obiektywnie



niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku umowy GUD oraz w zakresie bilansowania handlowego
ich treki sq obj^te klauzulq tajnoki i kazdorazowo wydawane sq zgody, a nie jest to proces trwaj^cy
3 dni.

Ponadto, czy Wykonawca posiada wazn^ umow^ GUD mozna sprawdzic na stronach terytorialnego
OSD (https://energa-operator.pl/uslugi/zmiana-sprzedawcy/umowy-generalne). Podobnie jest z
koncesj^, Prezes URE udost^pnia wszystko na stronie internetowej https://rejestry.ure.gov.pl/.
Nalezy jednak zwrocic uwagQ, iz reprezentant podpisujqcy umowQ oswiadcza, iz Wykonawca posiada
wszystkie niezb^dne umowy, zatem ci^zy na nim odpowiedzialnosc karna wynikajqca z art.233
Kodeksu Karnego.

Reasumujqc, zwracamy si^ z prosbq o usuni^cie przedmiotowego zapisu w catosci.
Odpowiedz na pvtanie 12

Wykonawca przez catv okres trwania umowv zobowiqzany jest posiadac uprawnienia i umowy
niezb^dne do wykonania przedmiotu zamowienia, tj.

- waznq umowQ dystrybucyjnq z OSD, umozliwiajqcq sprzedaz energii elektrycznej do PPE opisanych
w Zatqczniku nr 1 do Umowy za posrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD
- koncesj^ na obrot energiq eiektrycznq wydanq przez Prezesa Urz^du Regulacji Energetyki
- waznq umowy umozliwiajqcq petnienie przez wykonawcQ funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe.

Zamawiaj^cy dokonuje zmiany treki §21 ust. 2, ktory otrzymuje brzmienie:
„2. Zamawiajqcemu w trakcie trwania niniejszej Umowy przysiuguje uprawnienie zqdania od Wykonawcy
oswiadczen potwierdzajqcych posiadanie umow i uprownien, a ktorych mowa w §3. W sytuacji budzqcej
uzasadnione podejrzenie Zamawiajqcego a braku mozliwosci realizowania przez Wykonawcy przedmiotu
zamowienia (w szczegolnosci uzyskanie od OSD informacji o obj^ciu dostawami rezerwowymi pomimo
pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, bqdz opublikowanie przez OSD informacji a
zawieszeniu realizacji Umowy GUD) Wykonawca zobawiqzany Jest dostarczyc zamawiajqcemu dokumenty
potwierdzajqce zdolnosc realizowania umowy. Nie przedtozenie zqdanych oswiadczen / dakumentow w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania (przestanego do Wykonawcy faxem lub drogq
elektronicznq na wskazany adres e-mail) b^dzie rozumiane Jako utrata uprownien. W takim przypadku
zastosowanie bqdq miaiy zapisy §16 oraz §18 Umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajqcy w celu
dochowania terminu dopuszcza przekazanie (w pierwszej kolejnosci) zqdanych dakumentow drogq
elektronicznq na wskazany w wezwaniu adres e-mail, a nast^pnie w wersji papierowej na adres
korespondencyjny Zamawiajqcego. Ztozenie dokumentu w formie elektronicznej opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jest rownorz^dne ze ztazeniem dokumentu w formie
papierowej."

Pytanie 13. Dotyczy Rozdz. XVII pkt 1 SIWZ.
Zwracamy si^ z zapytaniem i prosb^ do Zamawiajqcego, czy dopusci podpisanie umow drogq
korespondencyjnq, nie tyiko w przypadku wystqpowania stanu zagrozenia epidemiologicznego.
Uwazamy, ze zawarte zastrzezenia sq wystarczajqco jasno sprecyzowane i nie wyobrazamy sobie
jakie obawy moglby miec Zamawiajqcy co do prawidtowego procesu podpisania umow, zwazywszy na
fakt, iz przed ich podpisaniem wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Ponadto, fakt przyjazdu wiqze siq z dodatkowymi kosztami, zatem informacja ta jest juz wazna na
etapie sktadania ofert.

Odpowiedz na pvtanie 13

Nie. Zamawiajqcy dopuszcza zawarcie umow drogq korespondencyjnq wytqcznie w sytuacji
utrzymywania siq zagrozenia epidemicznego.

Wyjasnienia i zmiany sq obowiqzujqce dia wszystkich Wykonawcow.

w 6,

Tciclcii.s?. Wiewionski


