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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby 
zasilania obiektów Spółki „Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o. o. 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące SIWZ, które zastało przesłane faksem w 
dniu 08.11.2016 r. Zamawiający wyjaśnia, iż: 

Pytanie 1. 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas 
określony czy nieokreślony? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony 

Pytanie 2. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji 
wydanymi przez właściwego OSD? 
Odpowiedź 2. 
Zamawiający informuje, że parametry dystrybucyjne, w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, 
są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi. 

Pytanie 3. 
Dotyczy & 5 ust. 7 Projektu Umowy. 
Informujemy, że wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo -
rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu 
parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o 
wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy 
wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy. 
Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością 
poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług 
dystrybucji energii elektrycznej OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o 
wprowadzenie zapisu następującej treści: „ W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych 
wiązać się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający 
zobowiązany będzie do ich uiszczenia ". 
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Odpowiedź 3. 
Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla PPE z taryfą B23 wynosi 1 miesiąc, natomiast dla 
pozostałych PPE okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
Zamawiający oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania jednostkowej ceny netto za lMWh 
zużytej energii elektrycznej (wraz ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do 
przewidzenia przez wykonawcę) aby obowiązywała ona przez cały okres umowy - czas określony. 
Ewentualne zmiany jednostkowej ceny za energię (zmiany umowy) reguluje § 9 umowy 

Pytanie 4. 
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 o OSD wg 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? 

Odpowiedź 4. 
Zamawiający informuję, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 2 do 
umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Pytanie 5. 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 

Odpowiedź 5. 
Zamawiający informuje, że dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną, 
(patrz rozdz. XVIII pkt.l SIWZ) 

Pytanie 6. 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jaki sposób będzie oceniane przez Zamawiającego 
Kryterium „OZE". 

Podwykonawczy - poprzez wymóg przedstawienia udziału energii wytworzonej z OZE na 
podstawie informacji dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii 
elektrycznej sprzedawanej przez Spółkę Obrotu w 2015 roku zgodnie z & 37 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.; 
Wykonawczy - poprzez oświadczenie, że udział energii wytworzonej z OZE, która będzie 
zakontraktowana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i dostarczana do PPE 
ujętych w przetargu? 

Odpowiedź 6. 
Zamawiający informuje, że sposób oceniania kryteriów (w tym „OZE") szczegółowo opisuje rozdział 
XVII SIWZ. Wykonawca deklaruje udział energii elektrycznej z „OZE" w załączniku nr Ido SIWZ 
(ofercie cenowej) 

Pytanie 7. 
Dotyczy § 5 ust. 2 Projektu Umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena 
jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem 
sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku akcyzowego lub gdy następują zmiany ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 
efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki 
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związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, 
ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu 
do umowy". 

Odpowiedź 7. 
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji treści § 5 ust. 2 Projektu Umowy 
Zamawiający oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania jednostkowej ceny netto za lMWh 
zużytej energii elektrycznej (wraz ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do 
przewidzenia przez wykonawcę) aby obowiązywała ona przez cały okres umowy - czas określony. 
Ewentualne zmiany jednostkowej ceny za energię (zmiany umowy) reguluje § 9 umowy. 

Pytanie 8. 
Dotyczy § 6 ust. 4 Projektu Umowy. 
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 ustaleniu 
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 odprowadzania podatku VAT. Art. 19a ust 5 pkt.4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. 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 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 30 dni od daty wystawienia:. 

Odpowiedź 8. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w § 6 ust. 4 Projektu 
Umowy 
Data wystawienia faktury przez Wykonawcę nie może wiązać Zamawiającego bez jej doręczenia. 
To w interesie Wykonawcy leży terminowe doręczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Początek biegu terminu płatności został jednoznacznie określony jako dzień wpływu faktury do 
Zamawiającego. 
Wykonawca może uzyskać informacje pozwalającą mu na prawidłowe rozliczenie się z tytułu 
podatków np. poprzez usługę potwierdzenia odbioru przesyłki. 
Ponadto zgodnie z obowiązującymi od dnia 01.01.2014 r. przepisami podatkowymi dotyczącymi 
podatku VAT, w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
wystawienia faktury, jednakże faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu 
terminu płatności. W sytuacji, gdy podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją 
z opóźnieniem - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawianie 
tj. z chwilą upływu terminu płatności. 

Pytanie 9. 
Dotyczy § 6 ust. 5 Projektu Umowy 
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 należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę 
zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy". 

Odpowiedź 9. 
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji treści § 6 ust. 5 Projektu Umowy 
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Pytanie 10. 
Dotyczy § 6 ust. 7 Projektu Umowy 
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych zdaniem Wykonawcy 
może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, 
zgodnie z art. 484 & 2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej 
nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością 
co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie taki wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od 
umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla 
Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. 

Odpowiedź 10. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty 
układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
który ma obowiązek przekazać je Sprzedawcy. Zamawiający informuje również, iż za termin umowny 
uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, 
Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu 
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego 
wystawiania faktur za energię elektryczną. Zamawiający pragnie dodać, że OSD ma obowiązek 
przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a 
dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na 
którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. 
W związku z powyższym zapis § 6 ust. 7 Projektu umowy pozostaje bez zmian. 
Pytanie 11. 
Dotyczy § 6 ust. 7 Projektu Umowy 
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego 
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenia 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 11. 
Zamawiający informuje, że § 6 ust. 7 Projektu Umowy pozostaje bez zmian 
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