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UNIWERSYTET
ŁÓDZKI
Dział Zakupów

WYKONAWCY

Dotyczy: Dostaw~~ energii elektrycznej dla Uniwersytetu Łódzkiego (Nr spra”J80/ZP/2020)

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości skrócenia okresu kontraktu do 31.12.2022 roku. W tym miejscu
wskazujemy, iż z uwagi na problem z zakupem energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii na 2023 oraz
braku produktu na 2024 rok Wykonawca będzie zmuszony zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami i zawyżyć
nawet dwukrotnie cenę energii. Pozostawiając okres zamówienia na obecnym poziomie działają Państwo na swoją
szkodę, w związku z zawyżaniem cen energii przez potencjalnych Wykonawców.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu umowy.

Pytanie nr 2 — SIWZ — Rozdział 3 — Przedmiot zamówienia — pkt 3.6, — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~9 ust. 4,
załącznik nr 1

Wykonawca wskazuje, iż niewłaściwie określony jest rok planowanego zawarcia umów o świadczenie usług
dy~,tiyliucyjnych dla pozycji 71 i 72 ~esLwienia nr 1. Prosimy o informację, czy dla tych 2 PPE obowiązują urnowy
kompleksowe, czy są to nowo planowane przyłącza. Ponadto informujemy, iż nie ma możliwości rozpoczęcia
sprzedaż od 01.01.2021,w związku z datą wskazaną w załączniku nr 1 - Zestawienie punktów poboru 2020 oraz
wymogami ~9 ust. 4, w przypadku podpisania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych dla powyższych 2 PPE w
terminie wskazanym w pkt 3.6

ODP~ Dla Łych dwóch PPE obowiązują w chwili obecnej umowy kompleksowe. Rozpoczęcie świadczenia
rozpocznie się niezwłocznie Po podpisaniu umów dystrybucyjnych.

Pytanie nr 3 — SIWZ — Rozdział 3 — Przedmiot zamówienia — pkt 3 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji (w powiązaniu z pytaniom nr 1):

a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych lub termin ich zakończenia. W przypadku
potwierdzenia konieczności W”)”powiedzenia ww. umów: czy Zamawiający samodzieliuc wypowie obowi4zując~
umowę w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też obowiązek
ten będzie ci~yl iw Wykondwcy, xgodnie z zapi~ein ~9 usL.2.?

b) Czy Zamawlalący samodzielnie zuwize utriowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla
których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

ODP: Zamawiający samodzielnie wypowie umowy kompleksowe. Zamawiający nie posiada umów
dystrybucyjnych na czas określony.
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2Pytanie nr 4 SIWZ — Rozdział 3 — Przedmiot zamówienia

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, klój e uniemożliwiają
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń
umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

ODP: Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów.

Pytanie ni 5 — SIWZ — Rozdział 6 — Termin wykonania zamówienia

Wykoildwcd iiifoimuje, że rozpoczęcie sprzedaży w ramach przedmiotowego postępowania możliwe jest nie
wcześniej niż Po rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych tia

podstawie, których Zamawidj~cy intbywd energie elektryczną, skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany
sprzedawcy u OSI) oraz wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe
Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu.,,Zamówienie będzie
zrealizowane w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2024 r., jednak nie wcześniej niż Po skutecznym rozwiązaniu
umowy, na podstawie której dotychczas Odbiorca nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu
procesu zmiany sprzeibwcy u OSI) I wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. „ Mając na uwadze powyższe
Wykonawca zwraca SIQ z prośbą o uwzględnienie pm zedinioŁowej modyfikacji w ~9 usl. 4 projektu umowy w zakresie
wejścia w życie umów dystrybucyjnych.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 SIWZ — załącznik nr 1

Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 1 z wykazem PPE w wersji edytowalnej.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 — SIWZ — załącznik nr 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zużycia energii elektrycznej dla
poszczególnych punktów poboru energii rozliczanych w taryfie: B22, C12a, C22b w każdej strefie . Powyższe dana
mogą skutkować zaoferowaniem przez Wykonawcę korzystniejszej ceny energii elektrycznej w ofercie złożonej
Państwu.

ODP: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych
punktów poboru energii rozliczanych w taryfie: B22, C12a, C22b w każdej strefie.

Pytanie nr 8 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~2 ust. 3

Wykouawcd plosi o właściwe wskazanie numeru powołanego paragrafu.

ODP~ Zamawiający zastępuję U eść ~2 ust. 3 projektu umowy: Planowaną wysokość zużycia energii elektrycznej
w okresie obowiązywania Urnowy uzgodnionym w ~ 7 ust. 1 oraz ust. 3, dla poszczególnych Punktów Poboru
określonych w Załączniku nr 1 szacuje się łącznie w wysokości 50 332 372 kWit.

Następującą treścią: Planowaną wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy
uzgodnionym w ~ 9 ust. 1 oraz ust. 3, dla poszczególnych Punktów Poboru określonych w Załączniku nr 1 szacuje
się łącznie w wysokości ~O 332 372 kWh.

Pytanie nr 9 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~5 ust. 4

Wykoimwc~ limfom niuje, że może wystawiać faktury lylko w oparciu o okresy rozliczeniowe i o dane pomiarowe
udo~tępniono/przokazywane przez OSI). Pi osimy o modyfikację zapisów do treścl: ust. 4 „Należność Sprzedawcy za
zużytą energię elektryczną w okresach mozliczeimiowych udostępnionych Wykonawcy przez OSI), obliczana będzie
jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
udostępnionych Sprzedawcy przez OSD i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w umowie.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.
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3Pytanie nr 10 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~5 ust. 4

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych Lo OSO jest podmiotem
odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla
punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSO określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie
wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane
pt zez OSO. W związku z powyższym, w przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian zapisów treści w ~5 ust. 4
(pytanie nr 8), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy pława
energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSO?.

ODP: Zgodnie z odpowiedzią do pytanIa 9, Zamawiający uwzględnił proponowaną zmianę ~ ~ ust. 4.

Pytanie nr 11 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~6 ust. 1 pkt 1.3

Z uwagi na brak informacji o niogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej „~mnianie stawki
opodatkowajmia ulw! git podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupefnienie przedmiotowego pkL
w powyższym zakresie. Prosimy o odpowiednią modyfikację również zapisów ~7 ust. 4 i 6.

ODP: Zamawiający opisał możliwość zmiany stawki opodatkowania energii podatkiem akcyzowym w ~6 ust.
2 wraz z zasadami wprowadzania zmian.

Pytanie nr 12 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~7 ust. 7

Wykonawca prosi o właściwe wskazanie numeru powołanego paragrafu.

ODP: Zamawiający zastępuje treść Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ~ 6 ust. 1 na zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w ~ 3 ust. 1. umowy, należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Zamawiającego.

Następującą: Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ~ 6 na zmianę wynagrodzenia, o którym
mowa w ~ S ust. 1. umowy, należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego.

Pytanie nr 13 ? — SIWZ — załącznik nr 5 projekt umowy - ~8 ust. 7

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 nalezna jest zapłata W związku z powyższym Wykonawca zwioca
się z piośbą o zmianę treści zapisu w sposób na~tępujący~. „Za dzień zapfaty uznaje się dalę uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~8 ust. 16, 17, 18

Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. rachunkami
wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z tacliunklein
rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na udostępnionym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zd1uje~liowal1yLlm jako podatnicy VA[. Zgodnie ze
.„~1aiiowk1uummi Miui~t~m ~Lwu [~mnansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach
~ — rachunki
wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w
wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgiaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są
to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.). Na
tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest
powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na
podstawie danych udostępnianych przez banki. jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek
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4rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak — system zwraca
informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek
wirtualny będą Ilaktowdile jak wplaLy na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście. W celu
doprecyzowania treści ust. 15 i 17 Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów: ust. 16 „W przypadku, gdy
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podaLku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiając)” zastrzoga prawo do
odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź w przypadku
rachunku wirtualnego — powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje ~ię na udosLępnionym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. ust. Ul „Płatności
regulowane będą przez Zamawiającego na numer rachunku Sprzedawcy wskazany na fakturze” W związku z
powyższym prosimy u wykreślenie ust. 17 w całości.

ODP: Zamawiający wyia).~godę.

Pytanie nr 15 — SIWZ — za1”~cziiik nr 5 — proJekt umowy - ~9 ust. 9

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia
odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego Leiininu na zupluLę
należności dotyczy jedynie odbiorców w go~podursLwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast
Lakiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.

ODP: Pomimo braku obowiązku określonego w prawie energetycznym, umowa takie postanowienia może
zawierać. Przedmiotowy zapis jest niezbędny do prawidłowego zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Pytanie nr 16 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~11 ust. 1

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania określonych w przedmiotowym ustępie kar umownych. Zapis
ten powoduje konieczność podwyższenia cen jakie składane są Państwu w ofercie z uwagi na uwzględnienie ryzyka
związanego z ewentualnym obciążeniem Wykonawcy karami.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 - SIWZ - załącznik nr 5 - projekt umowy - ~11 ust. 1 W przypadku braku zgody na wykreślenie ust. 1
~11 (pytanie 15)

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu,,(”.) lub dających się przepisać Sprzedawcy”, który pozostawia szeroki zakres
interpretacji przyczyn zaistniałej sytuacji.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy ~1 I ust. 2

Zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku
cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie
wskazanych zapisów w całości. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka
związanego z realizacją umowy Po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny
ofertowej dla Zamawiającego.

ODP Zamawiający nie wyraża zgody,

Pytanie nr 19 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~11 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbimca 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 liL g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostale 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.
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5
ODP: Zamawiający potwierdza, że w przypadku obciążenia Wykonawcy karą umowną, będą wystawione noty
obciążeniowe zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie o rachunkowości.

Pytanie nr 20 — SIWZ — załącznik nr 5 — projekt umowy - ~ [.ś ust. 2

Wykonawca prosi o sprawdzenie poprawności powołanego numeru paragrafu.

ODP; Zamawiający zastępuje treść: Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem postanowień ~5 ust. 2, wprowadzone do
Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Następującą: Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem postanowień ~6 ust. 2, wprowadzone do Umowy wymagają
olustronnej zgody oraz formy piseinhiej pod tyguietu nieważności.

PyLaiiie tir 21 SIWZ zalącznik nr L — projekt umowy 1.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w
postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyrzące zabezpieczenia realizacji zamówienia 7 Uwagi na ry7yko kredytowe,
zaproponowane pt zez Wykonawcę? 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w
umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności,
zaproponowane przez Wykonawcę?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22— SIWZ — załącznik nr 5.1.2 - pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej
umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu
zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody
na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego
wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

ODP: Zgodnie z ~ 9 ust. 2 Zamawiający udziela pełnomocnictwa Wykonawcy, stosownie do wzoru będącym
załącznikiem do projektu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy.

Ponadto Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w poniższym zakresie:

W ~7 ust. 1 projektu umowy zmienił odniesienie do wynagrodzenia na właściwe Ij. ~5 ust. 1

W ~5 ust. 1 Zamawiający dodał zdanie: „Całkowita maksymalna wartość umowy brutto wynosi...”

Tei miii składania ofert pozostaje bez zmian.
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