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Widawa, dnia 02.12.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi
kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia
usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych
przez Gminę Widawa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Widawa, a także Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Widawa",
Odpowiedź, na pytanie wykonawców , wyjaśnienia modyfikacja SIWZ pytania wpłynęły do
siedziby Zamawiającego w dniu 29 listopada 2019 r.
Pytanie 1
Treść zapytania:
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy
Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą
o dodanie następującego zapisu:
"Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy
Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną
automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy."
Ponadto Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych z odbiorcami
w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej,
w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy
o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej
przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na
uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej
Gxx określa ww. taryfa.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia:
Zmiany cen jednostkowych oraz wartości przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy
zostały opisane w rozdz. XV pkt 7 SIWZ oraz w pkt 21 Załącznika Nr 8 stanowiącego Istotne
warunki umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu.
Pytanie 2
Treść zapytania:
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
treści zapisu w sposób następujący:
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia: Zapis pkt 15 Załącznika nr 8 do SIWZ (,,Istotne warunki umowy”) mieści się
w granicach zasady generalnej wynikającej z art. 3531 KC – swobody kształtowania umów.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu.

Pytanie 3
Treść zapytania:
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie
stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się
z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:
"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem
nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z zapisem pkt 22 załącznika Nr 8 do SIWZ (,,Istotne warunki
umowy’) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdz. XIX pkt 1 SIWZ. Zamawiający nie wyraża
zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu.
Pytanie 4
Treść zapytania:
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? 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 właściwego 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
ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich
uiszczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia:
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. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów
w zaproponowanym brzmieniu.
Pytanie 5
Treść zapytania:
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia:
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną z wyłonionym
w postępowaniu przetargowym Wykonawcą.
Pytanie 6
Treść zapytania:
Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach
określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację
zapisów poprzez określenie, iż:

„Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach określonych
przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w zaproponowanym brzmieniu.
W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji
treści SIWZ:
Dział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 – I piętro (sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia

05.12. 2019 r.

do godz.

1000

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) i
zaadresować na Zamawiającego następująco:
Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Oferta w postępowaniu przetargowym na:
„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz
zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków
i obiektów zarządzanych przez Gminę Widawa oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy
Widawa, a także Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Widawa”.
Nie otwierać przed dniem: 05.12.2019 r. godz. 1030
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Widawa – parter pokój nr 8.

w dniu

05.12.2019 r.

o godz.

1030

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcom w terminach wynikających z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

