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Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na dostawê  
energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe^ energii elektrycznej 
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. , w dniu 21 lipca 2016 r. wykonawca zwrocil sie 
do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164), Gmina 
Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz z wyjasnieniami 

Pytanie 1: 
Zwracamy sie. z pytaniem do Zamawiajqcego, czy w przypadku brakujqcych/btQdnych danych 
w zatqczniku nr l a / l b przekaze niezb^dne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy? 
Odpowiedz na pytanie 1 
Zamawiajqcy najpozniej w dniu zawarcia umowy przekaze wykonawcy (w formie elektronicznej 
wskazany adres e-mail) dane punktow poboru do zmiany sprzedawcy. Jezeli przekazane dane okaza. 
sie. niekompletne lub bte.dne zamawiajqcy skorygujq/uzupetniq przekazane dane. 

Pytanie 2: 
W par. 12 ust. 3 wymagajq Paristwo, aby naleznosci wynikaja.ce z faktur VAT byty ptatne w terminie 
.... dni od daty jej otrzymania. Informujemy, iz powyzszy zapis b^dzie oznaczat koniecznosc wysytania 
faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu doktadnego ustalenia terminu pfatnosci 
i okreslenia, czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie 
wptynie na kalkulacje. cenowa. oferty. W zwiqzku z powyzszym proponujemy zmiane. powyzszego 
zapisu na sformufowanie: „Naleznosci wynikaj^ce z faktur VAT sa. ptatne w terminie .... dni od daty 
wystawienia tych faktur." 
Odpowiedz na pytanie 2 

Zamawiaja.cy nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie 3: 

Nawiqzujqc do ekwiwalentnosci stron prosimy o uzupetnienie wzoru umowy o nast^puja.cy uste.p: 
„Rozwia.zanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiajgcego nast^puje 
z ostatnim dniem pierwszego miesia.ca nastQpuja_cego po miesiqcu, w ktorym oswiadczenie 
Zamawiajacego o wypowiedzeniu Umowy dotarto do Wykonawcy, chyba ze Zamawiaja.cy wskaze 
w oswiadczeniu o wypowiedzeniu pozniejszy termin rozwiqzania Umowy. W takim przypadku Umowa 
ulegnie rozwiqzaniu z ostatnim dniem miesiqca, w ktorym zgodnie z oswiadczeniem Zamawiajqcego 
nasta.pitoby rozwigzanie Umowy. Oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi bye ztozone w formie 
pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
Zamawiaja.cy zobowia.zuje siQ wobec Wykonawcy do powstrzymania s\q, przez okres od zawarcia 
Umowy do , od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwia.zania umowy 
w trybie niniejszego ust^pu w okresie do , Zamawiajqcy jest zobowia_zany do zaptaty 
Wykonawcy kwoty obliczonej wedtug ponizszej formuty (Odszkodowanie Ptatne przy Rozwia.zaniu): 
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OPR = 3 5 % * CE 

OPR - Odszkodowanie Ptatne przy Rozwiqzaniu; 
CE - przychod jaki uzyskatby Wykonawca ze sprzedazy energii przewidzianej w planie sprzedazy 
energii po cenach okreslonych w § ... Umowy , w okresie od dnia rozwia.zania Umowy do uptywu 
okresu obowiqzywania cen, tj. do ; 
Odpowiedz na pytanie 3 

Zamawiaja.cy nie dokonuje wnioskowanych zmian. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiajgcy dysponuje tytutem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierzawy, 
itp.), ktory upowaznia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie 
zamowienia? Brak takiego tytutu moze skutecznie uniemozliwic dalsze czynnosci zwiqzane ze 
zgtoszeniem umowy sprzedazy energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego 
zgodnie z jego procedurami. W zwia.zku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie 
dysponowania obiektami. 
Odpowiedz na pytanie 4 
Zamawiaja.cy posiadaja. status odbiorcy, majq rowniez zawarte umowy dystrybucyjne (przy kolejnej 
zmianie sprzedawcy) lub kompleksowe - wobec czego zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami 
przystuguje im prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Nie istniejaj zadne przestanki 
uzasadniaja.ce odmowe. lub zablokowanie przez OSD zmiany sprzedawcy. 
Pytanie 5: 
Dot. par. 13 ust. 5 wzoru umowy oraz rozdz. XVI pkt. 4 SIWZ - w przypadku zmiany nabywcy faktury 
zmiana ta be.dzie naniesiona - zgodnie z zapisem - aneksem do umowy sprzedazy energii 
elektrycznej. Dlatego wa.tpliwosci Wykonawcy budzi zapis o zgtoszeniu przez niego tych zmian 
wtasciwemu OSD. W jakiej formie ma nastqpic to zgtoszenie? Na jakiej podstawie? Brakuje takiego 
zapisu w petnomocnictwie. Czy w tym przypadku rowniez nie powinno dojsc do podpisania aneksu? 
Wg Wykonawcy, kiedy strong umowy dystrybucyjnej jest Zamawiaja_cy, to samodzielnie powinien on 
zgtosic te. informacje do OSD. 
Odpowiedz na pytanie 5 
Ze wzgle.du na ograniczone mozliwosci systemow OSD, ktore nie pozwalaja. na rozdzielenie danych 
odbiorcy od danych nabywcy, zmiany danych nabywcy powiqzane z trwajqca. w Polsce centralizacja. 
VAT, be_da. najprawdopodobniej rowniez wymagaty zmiany odbiorcy. Zmiana odbiorcy wedtug wiedzy 
Zamawiajqcego moze zostac dokonana jedynie poprzez zgtoszenia Wykonawcy i Zamawiaja.cy nie 
moze jej dokonac w OSD z pomini^ciem Wykonawcy. 
Petnomocnictwo do podje_cia stosownych dziatari Wykonawca otrzyma od Zamawiaj^cego w trakcie 
zawierania aneksu dotyczqcego wnioskowanych zmian. 

Pytanie 6: 
Dotyczy par. 12 ust. 11 i powiqzanego z nim par. 18 ust. 4 - Z punktu widzenia formalnoprawnego 
ust. 11 w § 12 bezwzgl^dnie wymaga modyfikacji. W pierwszej kolejnosci wskazujemy, ze chodzi 
o okresy rozliczeniowe stosowane przez OSD a nie udost^pnione. Udost^pnia sie. dane pomiarowo-
rozliczeniowe a nie okresy rozliczeniowe (zdanie ostatnie w przedmiotowym uste.pie). Tozsama 
uwaga do ust. 1 w § 12. Po drugie okresy rozliczeniowe stosowane przez OSD nie sa. dost^pne 
Sprzedawcy. Dane pomiarowe w przypadku niektorych OSD, ktore udost^pniane s$ Sprzedawcy 
cz^sto nie pokrywaja. sie. z okresami, ktore znajduja. sie. na fakturach dystrybucyjnych. Wnosimy 
o modyfikacji SIWZ. 
Odpowiedz na pytanie 6 

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
Zdanie pierwsze §12 ust. 1 - Okresy rozliczeniowe musza. bye zgodne ze stosowanymi przez OSD 
Zdanie trzecie §12 ust. 3 - wykonawca „(...) zobowiqzany jest zamiescic informacje o wskazaniach 
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (stan poczqtkowy/stan kohcowy), o ile informacje takie zostaty 
Wykonawcy udostepnione przez OSD". 
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Pytanie 7: 
W odniesieniu do oznaczenia pozycji ustawy Kodeks cywilny wymienionej w § 2, prosimy 
o poprawnie na: „(...) poz. 380". 
Odpowiedz na pytanie 7 
Zamawiaj^cy dokonuje zmiany tresci §2, w miejsce „Dz.U z 2014r., poz. 121" wprowadza: „Dz.U. z 
2016r., poz. 380 ze zm." 

Pytanie 8: 
W odniesieniu do § 7 ust. 1 pkt 3) - rekomendujemy dodac: „ oraz danych niezb^dnych do dokonania 
czynnosci, do ktorych Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiajqcego". 
Odpowiedz na pytanie 8 
Zamawiajqcy dokonuje zmiany tresci §7 ust. 1 pkt 3, ktory otrzymuje brzmienie: 
„3. Przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczqcych realizacji Umowy, w szczegolnosci 
0 zmianach w umowach dystrybucyjnych majqcych wptyw na realizacje Umowy oraz danych 
niezbednych do dokonania czynnosci, do ktorych Wykonawca zostanie umocowany przez 
Zamawiajqcego." 

Pytanie 9: 
W odniesieniu do § 13 ust. 1 zdanie drugie - Cz^sc zdania: „ba.dz w przypadku odmiennego adresu, 
na adres poszczegolnych Odbiorcow Ptatnikow" budzi wa.tpliwosci interpretacyjne. W naszej ocenie 
zachodzi pewna sprzecznosc. Prosimy o modyfikacje. przedmiotowego postanowienia. 
Odpowiedz na pytanie 9 
Zamawiaja.cy dokonuje zmiany tresci §13 ust.l, ktory otrzymuje brzmienie: 
"1. Faktury za pobranq energie elektrycznq Wykonawca wystawiac bedzie zgodnie z danymi 
wskazanymi w Zatqczniku nr 1 do Umowy, z zastrzezeniem zapisow ust. 5. Faktury Wykonawca 
przesylac bedzie na adresy poszczegolnych Odbiorcow/Ptatnikow lub na wskazany przez 
zamawiajqcego adres - zgodnie z dyspozycjq zawartq w Zatqczniku do Umowy". 

Pytanie 10: 
W odniesieniu do § 14 ust. 2 - rekomendujemy modyfikacje^ przedmiotowego postanowienia 
poprzez wykreslenie: „pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaptaty zalegtych 
1 biezqcych naleznosci w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia 
Zamawiajqcego (Odbiorc^/Ptatnika) na pismie o zamiarze wstrzymania sprzedazy energii elektrycznej 
i wypowiedzenia Umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 8-11 Umowy." Powyzsze wynika z brzmienia art. 
6b ustawy Prawo energetyczne. 
Odpowiedz na pytanie 10 
Zamawiaja.cy dokonuje wnioskowanej zmiany. 
Tresc §14 ust.2 nie jest niezgodna z obowia.zujgcymi przepisami. 

Pytanie 11: 
W odniesieniu do § 17 pkt 1 - kwestie zwiqzane ze zmianq ceny w zwiqzku ze zmiana. stawki podatku 
akcyzowego czy zmiana. stawki podatku od towarow i ustug nie powinny wiqzac sie. z zawarciem 
aneksu do Umowy. Na aneks musza. wyrazic zgode. obie strony. W zwigzku z powyzszym rekomenduje. 
nast^pujqce postanowienie: „Zmiany umowy w zwiqzku ze zmianq stawki podatku od towarow 
i ustug lub zmianq stawki podatku akcyzowego nie wymagajq aneksu do umowy. W takim przypadku 
ceny ulegaja. zmianie automatycznie o wartosc wynikajgcq ze wskazanych zmian. Nowe ceny b^da. 
obowia.zuja.ce dla Stron od chwili wejscia w zycie wyzej wymienionych zmian". 
Odpowiedz na pytanie 11 
Zamawiaja.cy nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
Zamawiajgcy jednoznacznie okreslit, ze : 
„(...) Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1) litera a i b obowiqzywac bede od dnia wejscia w zycie zmian 
ustawowych z zastrzezeniem, ze Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajqcego o 
ustawowej zmianie stawki podatku VAT/akcyzy na energie elektrycznq ze wskazaniem wysokosci 
stawki i terminu obowiqzywania zmienionych stawek. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci, 
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Strony zobowiqzane sq podpisac aneks do umowy regulujqcy zmiane ceny 1 MWh oraz termin wejscia 
w zycie zmienionych stawek." 

Pytanie 12: 
W odniesieniu do § 18 ust. 1 lit. b) - prosimy o wyjasnienie o jakim: „ (...) wezwaniu Zamawiajqcego" 
jest mowa. Nadto, zamiast: „ za kazdy dzieri opoznienia" proponujemy: „za kazdy dzieri zwtoki". 
Zwtoka, z punktu widzenia formalnoprawnego, jest kwalifikowanym opoznieniem i wymaga 
zawinienia. W przypadku opoznienia nie ma znaczenia, z jakiego powodu Wykonawca nie przekazuje 
okreslonych dokumentow. 
Odpowiedz na pytanie 12 
Zamawiajqcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy zazgdac od wykonawcy oswiadczen, 
dokumentow potwierdzajgcych posiadanie uprawnien do realizacji zamowienia publicznego (§19 ust 
2). oraz w przypadku powzi^cia informacji o utracie uprawnieri/umow/zezwoleri (zagrazajqcych 
prawidtowemu zrealizowaniu umowy) zamawiajqcy wezwie wykonawcy do ztozenia (w terminie 2 dni 
roboczych) odpowiednich dokumentow potwierdzajgcych posiadanie uprawnien do wykonania 
umowy. 

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany tresci §18 ust.l. 

Pytanie 13: 

W odniesieniu do § 18 ust. 3 - zamiast: „za kazdy dzieri opoznienia" rekomendujemy: „za kazdy dzieri 
zwtoki". 
Odpowiedz na pytanie 13 
Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanej zmiany tresci §18 ust.3. 
Otrzymuia: 

wszyscy wykonawcy, ktorym zamawiaj^cy przekazat SIWZ. 
Do zamieszczenia: 

na stronie internetowej zamawiajacego 
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