BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r.

BDG–WZP.261.3.2019

Do Uczestników postępowania

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawy”, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej
23/25 w Warszawie, poniżej przedstawiam treść złożonych pytań Wykonawców wraz z
odpowiedziami:
Zapytanie nr 1:
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych
postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie
potrzebował następujących:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
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- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie niezbędne dane dla Wykonawcy w celu przeprowadzenia
zmiany sprzedawcy zostaną do niego przekazane po podpisaniu umowy. Forma przekazania
danych w programie Excel jest dopuszczalna przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 2:
Dotyczy rozdziału 16 SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
w trakcie realizacji zamówienia?
Odpowiedź:
Przedmiotowe pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, opisane są w dziale IV Ustawy.

Zapytanie nr 3:
Dotyczy rozdziału 11 SIWZ oraz załącznika nr 2a do Formularza Oferty
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę sposobu podawania ceny jednostkowej
z dwóch na cztery miejsca po przecinku. Wykonawca wyjaśnia, iż rozliczenia sprzedaży energii
elektrycznej w zł/kWh odbywają się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Przy braku wprowadzenia wnioskowanej zmiany, różnica w cenie jednostkowej zaoferowanej przez
poszczególnych
wykonawców
będzie
musiała
wynosić
minimum
0,01 zł/kWh, co z całą pewnością nie jest z korzyścią dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie nr 4:
Dotyczy pkt 18.1 rozdziału 18 SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
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Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż forma przekazania umowy do podpisania przez Wykonawcę oraz
jej zwrotu drogą korespondencyjną (poczta/kurier) w uzasadnionych przypadkach jest
akceptowalna przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 5:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ
Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie, która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna za
zawarcie nowych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, dla punktów poboru objętych
przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający czy Wykonawca?
Odpowiedź:
Zamawiający zawrze umowę o dystrybucją z właściwym miejscowo OSD dla obu budynków
samodzielnie.

Zapytanie nr 6:
Dotyczy pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 13 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ
„Istotne postanowienia umowy”
Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy brutto?
Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej
umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia
maksymalnego
wynagrodzenia
oraz
zobowiązuje
się
do
zapłaty
należności
za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy?
Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej
kontrolowanie
wydatkowania
środków
w
ramach
danej
umowy
do odgórnie przyjętej, maksymalnej wartości netto/brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków w
ramach niniejszej umowy oraz zapłaci należność wynikającą z faktycznie zrealizowanej
dostawy.

Zapytanie nr 7:
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
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Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Regulacje dotyczące przerw i
ograniczeń w dostarczaniu/odbiorze energii elektrycznej odnoszą się do usług dystrybucji
świadczonych
przez
lokalnego
OSD
na
podstawie
oddzielnych
umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Wykonawca ponadto przypomina, iż zakres przerw w dostawie energii elektrycznej określa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Taryfa OSD zatwierdzana przez Prezesa
Urzędu Regulacji. Tym samym, ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu na kształt
przyjętych rozwiązań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie nr 8:
Dotyczy § 9 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej netto w sytuacji ustawowej zmiany stawki
podatku akcyzowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zasady dotyczące zmiany umowy zostały ujęte w Załączniku nr 6
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Istotne postanowienia umowy (IPU) - §15.

Zapytanie nr 9:
Dotyczy § 10 ust. 10 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Należności wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury
przez Wykonawcę.”
Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności
w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający
otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto
systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
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Zapytanie nr 10:
Dotyczy § 10 ust. 12 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Zapłata dokonana będzie przelewem, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, na
wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.”
Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż
realizacją przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać,
że
Zamawiający
dokonał
zapłaty
za
fakturę
VAT
w
sytuacji,
w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie nr 11:
Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu lub dodanie równoważnego
zapisu
dotyczącego
naliczenia
kary
umownej
na
rzecz
Wykonawcy
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych narusza
zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie nr 12:
Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 4 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
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Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku pokrywania przez
Wykonawcę dodatkowych kar umownych. Zamawiającemu przysługują bonifikaty za
niedotrzymanie standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym.
Zamawiający winien mieć ponadto świadomość, że im wyższe ryzyko poniesienia kar
umownych
przez
Wykonawców,
tym
wyższa
cena
jednostkowa
zaoferowana
w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie nr 13:
Dotyczy § 16 ust. 5 załącznika nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż
konieczne będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających
z not obciążeniowych. Ponadto Wykonawca powinien otrzymać informację, z jakiego tytułu
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych. Dlatego też zwracamy się z prośbą
o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Sekretarz Komisji Przetargowej
/-/
Marek Tenerowicz
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