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27-552 Baókowice
Janczyce 50

ODPOWIEDZTNA PYTANIA

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia tľeści sIwZ skieľowanym
do Zamawiającego w postępowaniu pn. ,,Zakup eneľgii elektrycznej" działając na
podstawie aľt. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz, U. z 2018 r. poz.l986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanĺe 1
Zalączniknr 1 do slwz_ oferta
a) W związku z faktem, Że ptzedmiot zamówienia nie doĘczy wyłącznie sprzedaĘ
energii ďe również ,'...ząpewnienie śwÍadczenĺa usługi jej dystry)buc.ii", abY
poprawnie skďkulować waľtośó całego zamówienia prosimy o modyÍikację części
dotyczącej formularza cenowego' zastępując go zamieszczoĺą tabelą (załączĺld.k nr I
do zapytan).
b) Prosimy ponadto o możliwośé wyszczególnienia ceny w ofercie za spľzedaż
eneľgii w podziale na stľeł czasowe orazmoŻliwość wpisania opłaty handlowej (ak
w tabeli).
c) Wykonawca zwraca się z pľośbą o udzielenie infoľmacji na temat szacowanej
ilości eneľgii w ľozbiciu na poszczególne stľes czasowe otazo uzupełnienie tabeli w
tym zakľesie aby uniknąć pomyłek (załączľik do zapytaŕl' kolumny E, F oraz G (w
kuł').Dotychczas wskazano całościowo waľtośó zamówieniajako 500 000 kwh.

odpowĺedź



Zamawiający zmodyÍikuje formularz ofertowy i dolączy foľmularz cenowy
stanowiący załącunik 1 A który n^leży Ż|ożyó, Wľaz ofeľtą. Zamawĺający w
foľmularzu cenowym podal szacoĺvane ilości encrgii w ľozbiciu na poszczcgrílne
stľefy czasowe.

Pytanie 2
IPU_ Infoľrnujerny, że w pľzypadku zawieĺatlia uĺnów korrrpleksowych,
obejrnujących sptzedaŻ i świadczelrie usług dystľybuoji energii elektľycznej,
pľzedsiębioľstwa enelgetyczne sÍosują wzoľy urrrów kotrrpleksowych, które zawierają
wylnagane pľawenr postarrowietria, zgodrrie z ustawą z dnia 10 kwíetnia I997t.Praĺvo
eneľgetyczne (Dz.U' 2012 poz. 1059 z póżn' zm). W związku z poryższym
zwľacamy się z zapytatrienr, czy Zarrrawiaiacy dopuści zawaľcie ulrrowy z wybľarrym
Wykonawcą na wzoľze umownym Wvkonawcy' zatwieľdzonynr pľzez Zaľzad Spółki.
któľy uwzqledniał będzie postanowicnia Zamawiaiacego?

odpowiedź

Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybľanym Wykonawcą na wzoľzc
umownym Wykonawcy, zatwieľdzonym przez Zarząd Spĺíłki' który urvzględniał
będzic postanowienia Zamawiającego'

Pytanic 3
IPU $1 ust. 3- Upľzejmie infoľmujemy, iż w zakľesie dystľybucji eneľgii
elektrycznej, Taryfa oSD wclrodzi w życie w tľybie pľzewidzianym ustawą Pľawo
eneľgetyczne, w teľminie nie kľótszyrn, niż 14 dni od daty opublikowania taryff w
Biuletynie URE' W zwlązku z powższym Wykonawca zwraca się z pľośbą o
wpľowadzenie zapisu skutkującego znrianą cen w pľzypadku ztniany taryĘ oSD o
Íeści: ..Cenv i slawki oĺ:łaĺ z lytułu dvstľvbuc'ii eneľpii elekĺľvcznęi ulegają zmiąnie w
llľzvĺlcldku znian:l Taľvfy oSD, zaĺv,ieľdzonęi pľzez Prezesą URE. Powvższa złniana
nastepuje autoĺnaĘlcnzie od dnia wąiścia w życie nowei Tar}lĺý oSD, bez kaniecnzości
sBglzqlbania anelau do untowJt. "

odpowicdź

Zamawiający wprowadzil w IPU $1 ust. 4 w brzmieniu ,,Ceny i stawki opłat z
tytułu dystrybucji eneľgii elcktrycznej ulegają zmianie w pľzypadku zmiany
Taryfy oSD' zatrvierdzonej przez Prezesa URE' Powyższa zmiana następuje
automafycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy oSD' bez konieczności
spoľządzania ancksu do umowy.''

Pytanie 4



IPU s3_ Infoľmuiemv. żc ofcľta zlożona w Drzctaľgu nieograniczonym icst
ofeľta wĺażaca i nie podleqa neqociacii. Prosimv o usuniecie zanisów
stanowiących o tei możliwości.

odpowiedź

Zapisy usunięto'

Pytanie 5
IPU $7 ust. l- Zamawiający ola'eślił dzień zapłaty faktuľ VAT jako datę obciążerria
ľachunku Zarnawiającego. Infoľnrujemy, Że zgodnie z, aťt. 454 $ 1 Kodeksu
CywiInego, dotyczącego rniejsca spełnienia świadczenia pieniężriego, a także zgodnie
z zasadalĺj obowiązuj ącyrrri w obľocie gospodaľczynr, za dz'leĺ zapłaty uznaje się
dzieri, w któľynr śľodki pieniężne wpłyrrą ria ľaclrunek bankowy podmiotu, któľetnu
naleŹna jest zapłata' W związkl z powŻszy:nl Wykotrawca zwľaca się z prośbą o
zmianę treści zapisu w sposób następujący: ,Za dzień zanłaty uzna.ie się date uznania
ľachunku bankaweqo Wlkanawcv " 

'

odporviedź

IPU $7 ust. 1- otľzymuje bľzmienie ,,Stľony określają że za dzień zapłaty uznaje
się datę uznania ľachunku bankowego Sprzedawcy'''

Pytanie 6
SIWZ ľozdział 2 pkt. 2.L,- Wykonawca zwraca sią z pľośbą o udzielelrie infoľmacji,
czy podane przez Zanawiającego pal'ametľy dystrybucyjrre _ w szczególności moc
umowna i gľupa taľyfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystľybucyjnymi oraz
dokunrentami potwierdzającymi moŻliwośó świadczenia usług dystľybucji,
wydanymi przez właściwego oSD? Jednocześnie wskazujetlry, że zmiana
paľametrów dystľybucyjnyclr może wiązai się z koniecznością porriesienia
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwietdzoną pľzez Prezesa URE Taľyfą dla usług
dystľybucji eneľgii elektrycznej właściwego oSD. W związku Z powyŻszym
Wykonawca zwľaca się z prośbą o wpľowadzenie zapisu rrastępującej tľeści: -[pľ4lnadku. Kfu zlliąľa oaľąmetĺ'ów dvsĺľ:lbuqljĘlch wiązać' się bedzie z
koniecznościq ponoszenią dodatkowvch oĐłaĹ zgodnie z ĺąĺ?Jił oSD' Zamawiaiqcv
zobowiązanv będzie do ich uiszczenią. "

odpowie dź

Zamawiający rv roz<fzia|e 2 pkt 2.l. SIWZ wpľowadził zapis:



''W 
pľzypadku, gdy zmiana paľametľów dystrybucyjnych wiązać. się będzĺe z

konĺecznoścĺą p0noszenĺa dodatkowych opłat' zgodnĺe T, taryfą osD'
Zamawiający zobowiązany będzie do ĺch uiszczcnĺa.''


