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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej” w
trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr
ogłoszenia 7824 - 2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z siedzibą w Kaliszu udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1
W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia proszę o wyjaśnienie, czy podmioty
składające ofertę zobowiązane są do podania wszelkich składników ceny energii elektrycznej (łącznie z
opłatami handlowymi).
Nasza firma nie stosuje opłat handlowych (0 pln) a w dokumentacji przetargowej nie ma żadnej informacji
na ten temat. Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii, by nie okazało się, że konkurencja przerzuci część
kosztów do opłaty handlowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przedmiotem prowadzonego postępowania jest uzyskanie stałej ceny za 1kWh
przez cały okres trwania zamówienia, bez podawania poszczególnych składowych ceny.

Pytanie 2
Czy obiekt przechodził już procedurę zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona zostanie po raz pierwszy.

Pytanie 3
Czy istnieje możliwość podpisania umowy korespondencyjnie czy wyłącznie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie widzi przeciwwskazań aby umowa została zawarta korespondencyjnie.

Pytanie 4
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie?
§5
Ceny i stawki opłat
„3. Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.” Gdyż taki zapis nie
uwzględnia możliwości zmiany tak zwanych kolorów czyli świadectwa pochodzenia energii których poziom
jest ustalany na podstawie Prawa Energetycznego, zatem proponujemy zapis: „ ceny netto i stawki netto
mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego unormowań wpływających na
kalkulację ceny energii elektrycznej, na które Sprzedawca nie ma wpływu.” Jeżeli nie pojawi się powyższy
zapis lub równoważny w kwestii zmiany cen w momencie zmiany VAT, akcyzy, kolorów, to ryzyko ich zmian
zostanie przeniesione na zamawiającego w postaci wyższych cen.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:
1. zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną,
2. zmiany podatku VAT na energię elektryczną
W związku z tym nie widzimy podstaw do dokonania zmiany w treści umowy.

Pytanie 5
W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a dokładniej dołączonego załącznika nr 1
(tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) dotyczącego przetargu na Zakup energii elektrycznej do
obiektów Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto w Kaliszu proszę o wyjaśnienie stref czasowych
stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych B23. Strefy doby w/w taryfy są następujące,
1. Szczyt przedpołudniowy.
2. Szczyt popołudniowy.
3. Pozostałe godziny doby.
natomiast w dołączonym załączniku przedstawiają się w sposób rozbieżny do stosowanych stref czasowych
a mianowicie,
1. Strefa szczyt/dzienna
2. Strefa poza szczyt/nocna

3. Pozostałe godziny doby.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż kwestia nazewnictwa stref nie ma większego znaczenia dla postępowania.
Zamawiający żąda podania jednej ceny za kWh, bez rozbicia na strefy.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż nazwa:


strefa szczyt/dzienna = szczyt przedpołudniowy,



strefa poza szczyt/nocna = szczyt popołudniowy,



pozostałe godziny doby = pozostałe godziny doby.

Pytanie 6
Dotyczy załączników 6.1 oraz 6.2 do SIWZ - projekt umowy w §5.
Z uwagi na możliwość zmiany przez ustawodawcę ustawy prawo energetyczne wraz z aktami
wykonawczymi do ustawy powodującymi wprowadzenie dodatkowych obowiązków z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie kolejnego ust. 4 o następującej
treści.
„W przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej. ceny
energii elektrycznej, o których mowa w § 5 ust. 1 mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów
wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:
1. zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną,
2. zmiany podatku VAT na energię elektryczną.
W związku z tym nie widzimy podstaw do dokonania zmiany w treści umowy.

Pytanie 7
W załącznikach 6.1 oraz 6.2 do SIWZ - projekt umowy w §9 ust 1 widnieje zapis:
„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia... . r. jednak nie wcześniej niż
po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię
elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”
Z uwagi na konieczność zawarcia umów z właściwym OSD Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o
dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu:
„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia, jednak nie wcześniej niż po
spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego
rozwiązania obowiązującej umowy oraz wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz po

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym dostosowaniem układów
pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.”
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów umowy w §9 ust. 1 załączników nr 6.1 i 6.2 do
SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8
W załącznikach 6.1 oraz 6.2 do SIWZ - projekt umowy w §11 ust. 5 widnieje zapis:
„Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust 3 Umowy, wymagają pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności”
Z uwagi na wprowadzenie w §5 ust. 4 zgodnie z pkt. 1 powyżej Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie
dalszej modyfikacji przedmiotowego zapisu. Powyższy zapis powinien otrzymać następujące brzmienie:
„Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust 3 - 4 Umowy, wymagają pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności”
Odpowiedź
Nawiązując do odpowiedzi nr 1, Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów umowy w §11
ust. 5 w załącznikach do SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA
przed terminem realizacji zamówienia?
Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy
nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku
braku dostosowania układów do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest
niemożliwa?
Odpowiedź
Zamawiający oświadcza, iż posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B.

Z poważaniem
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