Poznań, dnia 21 lipca 2020 r.
Dotyczy postępowania na: „Dostawa energii elektrycznej do budynków zlokalizowanych
w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, ul. Kościuszki 95 i ul. Nowowiejskiego 37
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”
Źródło współfinansowania:
a) Projekt pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO
2014-2020 w latach 2015-2023- IZ dla pracowników zaangażowanych w
realizację WRPO 2014+”
b) Projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach POPT
2014-2020
Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.1.2020
Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ
Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1), ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:
Pytanie 1
Załącznik nr 7 do SIWZ IPU § 2 ust. 9
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, wskazując jednocześnie
na art. 5 ust. 6 a) ustawy Prawo energetyczne, stanowiący, iż „Sprzedawca energii
elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych lub innych nośników
energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim
roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie
wytwarzania tej energii na środowisko (...)". Wymóg ten jest sprecyzowany także w §37
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, na mocy którego Sprzedawca
energii elektrycznej zobowiązany jest do przekazywania odbiorcom informacji o strukturze
paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez Sprzedawcę w poprzednim roku kalendarzowym (w tym udziale
procentowym odnawialnych źródeł energii). Informacje te są przekazywane do dnia 31 marca
każdego roku wraz z fakturą za energię elektryczną, w materiałach promocyjnych oraz na
stronach internetowych sprzedawcy. Wobec powyższego, wydaje się, iż Zamawiający będzie
dostatecznie poinformowany o faktycznym udziale energii wytworzonej w OZE, natomiast
wymóg comiesięcznego przesyłania oświadczeń wpłynie niekorzystnie na kalkulację ceny
ofertowej.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Załącznik nr 7 do SIWZ IPU § 5 ust. 2
1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez
Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana
ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie
dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest
fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po
zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z
prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §...
Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego,
następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię
do dnia rozwiązania Umowy.""
2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków
przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu
faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków
Odpowiedź:
1. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych
na sfinansowanie zamówienia celem możliwości rozliczenia faktycznie pobranej energii,
przed wykorzystaniem ww. środków.
Pytanie 3
Załącznik nr 7 do SIWZ IPU § 8
Informujemy, że 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.
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 podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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Pytanie 4
Załącznik nr 7 do SIWZ IPU § 8 ust. 6
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca
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 lit. g)
Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe 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.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku naliczenia kar umownych, w pierwszej kolejności
wystawiona zostanie nota obciążeniowa, a w przypadku braku jej terminowego uregulowania
przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia należności
wraz z odsetkami z bieżących faktur. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy
załącznika nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) w następujący sposób:

§ 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu
terminowi Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kwot pieniężnych wynikających
z naliczonych zgodnie z niniejszą umową kar umownych oraz odsetek powstałych
w przypadku przekroczenia terminu płatności not obciążeniowych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia tj. z bieżących faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Pytanie 5
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji
elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić
będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy: a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i
- opis

adres firmy;

punktu poboru;

- adres

punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
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- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator

Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego
- numer aktualnie
- data

Sprzedawcy;

obowiązującej umowy;

zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest

to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo

do zgłoszenia umowy;

- dokument

nadania numeru NIP;

- dokument

nadania numeru REGON;

- KRS

lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument

potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające
błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b)
ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże wszelkie niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w wymaganym przez Wykonawcę terminie i formacie.
Pytanie 6
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?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.

Strona 4 z 6

Pytanie 7
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy

Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie

przeprowadzana po raz pierwszy?

c) Czy umowy dystrybucyjne

(jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na
czas określony, czy nieokreślony?

d) Kto

jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

e) Jaki

jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży
energii elektrycznej?

f)

Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też
upoważni do tej czynności Wykonawcę?

g) Czy

Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w
przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe
oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na
czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy ?

h) Czy

Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w
terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń
umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?"

Odpowiedź:
a) Zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaż energii elektrycznej
oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
b) Nie, procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzana będzie
po raz kolejny.
c) Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony.
d) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego jest ENEA S.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań.
e) Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta jest na czas określony i obowiązuje
do dnia 31.12.2020 r.
f) Zawarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia.
g) Zamawiający posiada zawartą na czas nieokreślony umowę na usługę dystrybucji
energii elektrycznej.
h) Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych/programów
lojalnościowych.
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Pytanie 8
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:
SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
/-/
Tomasz Grudziak
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