RBRiGK.271.2.26.2020

Włocławek dnia 21 stycznia 2021 r.

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Włocławska
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r.; Numer
sprawy: RBRiGK.271.2.26.2020

Wszyscy wykonawcy
W dniu 8 stycznia 2021 r. do zamawiającego wpłynęły od wykonawcy pytania i wnioski dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:
Treść zapytań i odpowiedzi

Pytanie 1
SIWZ Sekcja XVI
Wykonawca zwraca się z wnioskiem od odstąpienie przez Zamawiającego od obowiązku wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 2
Załącznik nr 8 do SIWZ - Pełnomocnictwo
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego
wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź
Zgodnie z treścią Rozdziału XIX pkt 5: „Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorze
stosowanym przez wykonawcę, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, po uprzedniej
akceptacji treści dokumentu. W przeciwnym wypadku Pełnomocnictwo zostanie udzielone wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Treść Pełnomocnictwa uzgadniana będzie po wyborze Oferty,
wyłącznie z wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza”.
Pytanie 3
Załącznik nr 5 do SIWZ §12 ust. 7
Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez
Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku
spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym,
złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z
powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez
określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty
należności.”
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 4
Załącznik nr 5 do SIWZ §12 ust. 8 - Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami Prawa
energetycznego i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane,
a Wykonawca w świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo- rozliczeniowe
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otrzymane od OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych
przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż
w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc
ryzyko po stronie wykonawców.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Uprawnienie do „tymczasowego” odmiennego sposobu zapłaty przysługiwać może wyłącznie w
przypadku złożenia reklamacji. Jeżeli wykonawca wystawi f-rę na podstawie danych udostępnionych
przez OSD, reklamacja złożona przez odbiorcę będzie nieuzasadniona. Ponieważ termin płatności
ustalony jest na 21 dni od daty wpływy faktury, wykonawca zdąży rozpatrzyć reklamację (14 dni).
Pytanie 5
Załącznik nr 5 do SIWZ §12 ust. 3 i 6 - 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 liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury
nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża
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 późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje
z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego
z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:
„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 6
Załącznik nr 5 do SIWZ §14 ust. 2 - 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 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 przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 7
Załącznik nr 5 do SIWZ §18 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i
naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o
wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W
przypadku
wyrażenia
zgody
na
rezygnację
z
kar
umownych
zwracamy
się
z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. 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.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
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Pytanie 8
Załącznik nr 5 do SIWZ §18 ust. 7
Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii
elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty
wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie
stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która
byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 9
Załącznik 5 do SIWZ§ 21 ust. 2
Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowym zapisie termin na przedłożenie dokumentów
w postaci 3 dni roboczych, może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od
Wykonawcy.
W przypadku umowy GUD oraz w zakresie bilansowania handlowego ich treści są objęte klauzulą
tajności i każdorazowo wydawane są zgody, a nie jest to proces trwający 3 dni.
Ponadto, czy Wykonawca posiada ważną umowę GUD można sprawdzić na stronach terytorialnego
OSD (https://energa-operator.pl/uslugi/zmiana-sprzedawcy/umowy-generalne). Podobnie jest
z koncesją, Prezes URE udostępnia wszystko na stronie internetowej https://rejestry.ure.gov.pl/.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż reprezentant podpisujący umowę oświadcza, iż Wykonawca posiada
wszystkie niezbędne umowy, zatem ciąży na nim odpowiedzialność karna wynikająca z art.233
Kodeksu Karnego.
Reasumując, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
Odpowiedź
Zamawiający jednoznacznie określił okoliczności, w jakich będzie żądał dokumentów potwierdzających
zdolność realizowania umowy. Wobec uzasadnionego zagrożenia braku realizowania dostaw przez
wykonawcę i konieczności nabywania energii w ramach dostaw rezerwowych Zamawiający nie
dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 10
Rozdz. XVI SIWZ oraz Zał. 5 do SIWZ - §19
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wzór gwarancji będzie uzgadniany z głównym
zamawiającym w imieniu swoim i dla wszystkich podmiotów dla których będą zawierane umowy?
Odpowiedź
Treść gwarancji będzie uzgadniana z upoważnionym zamawiającym – Gminą Włocławek.
Pytanie 11
Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii
elektrycznej wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z
powyżej wymienionych działalności Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku
akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję
powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na
uwadze powyższe uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie
odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych
kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiadają koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii
elektrycznej
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Pytanie 12
Dotyczy Rozdz. XVI SIWZ pkt 9 ostatnie zdanie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści gwarancji zapis o alternatywnym sposobie
złożenia pisemnego żądania wypłaty z gwarancji tj.:
- za pośrednictwem banku Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu zapłaty są złożone
przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta
lub
- doręczone do Gwaranta osobiście przez Beneficjenta z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz
ewentualnymi pełnomocnictwami
lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami osób
upoważnionych do składania w imieniu Beneficjenta oświadczeń woli oraz ewentualnymi
pełnomocnictwami?
Odpowiedź
Tak, zamawiający dopuści wskazane powyżej sposoby złożenia żądania wypłaty.
Pytanie 13
Rozdz. XVI SIWZ oraz Zał. 5 do SIWZ §19
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami
technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie
tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji czy Beneficjent/Beneficjenci
w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmą gwarancję wystawioną
w formie elektronicznej?
Odpowiedź
Tak.
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