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ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
ORAZ
ZMIANY nr 2 W SIWZ

W dn. 02.11.2016 r. w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na
rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu
Opolskiego” wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164
z późn.zm.) zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca o wyjaśnienie, przyjęcie uwag,
ewentualną modyfikację następujących zapisów SIWZ oraz udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania Wykonawcy.
Pytanie 1
Ogłoszenie Sekcja I. W związku z ogłoszeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko
Ministrowi Finansów znowelizowano dotychczasowe zasady rozliczeń podatku VAT przez
jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) i ich jednostki organizacyjne. Art. 4
Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów
i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 poz. 1454) stanowi, iż JST, której
jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia
rozliczania podatku we wszelkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i
obowiązki jednostek organizacyjnych. Przyjęcie, że JST wraz z jej jednostkami
organizacyjnymi jest jednym podatnikiem, całkowicie zmienia dotychczasowy sposób
rozliczeń. JST zatem ma obowiązek przejąć rozliczenia podatku od towarów i usług
własnych jednostek i zakładów budżetowych. Tym samym, na fakturach VAT – od dnia
centralizacji – należy stosować tylko i wyłącznie NIP nadany JST, a nie, jak dotychczas,
NIP nadany jednostkom organizacyjnym JST. Mając na uwadze art. 3 ww. Ustawy,
zobowiązujący jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia rozliczania podatku wraz
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.,
prosimy o dostosowanie zapisów dotyczących fakturowania do powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem, czy
Zamawiający ma świadomość, iż w związku z powyższym istnieje konieczność dokonania
przez Zamawiającego stosownej zmiany w zakresie NIP u właściwego OSD w sposób
umożliwiający terminowe wejście w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający ma świadomość zgłoszenia zmian u
właściwego OSD.
Odbiorcą będzie samodzielnie Powiat Opolski lub jedna z jednostek organizacyjnych
Powiatu Opolskiego.

Zapis odnośnie stron umowy będzie następujacy:
W przypadku POWIATU OPOLSKIEGO
1.
Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45 – 068 Opole NIP 754-30-23-121 REGON 53 14 25
85
W przypadku JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU OPOLSKIEGO
1. Powiat Opolski – dane adresowe jednej z jednostek organizacyjnych Powiatu
Opolskiego, NIP 754-30-23-121 REGON 53 14 25 85
Zmianie ulega wzór umowy.
Pytanie 2
SIWZ Rozdział XVIII ust. 4 lit. e oraz Załącznik nr 6 do SIWZ § 10 ust. 1 lit. e. Z uwagi
na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca
się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen,
wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do
przedmiotowego zapisu zdania o treści: „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 Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
umowy.
Pytanie 3
Załącznik nr 6 do SIWZ § 1 ust. 5 lit. f i g oraz § 5 ust. 7. Informujemy, że Wykonawca w
procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje
długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu
czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem czy
podany okres
rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym obowiązującym w OSD oraz czy
miesięczny okres rozliczeniowy dotyczy wszystkich punktów poboru Zamawiającego
ujętych w SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Miesięczny okres rozliczeniowy dotyczy wszystkich
punktów poboru i jest zgodny z okresami obowiązującymi w OSD.
Pytanie 4
Załącznik nr 6 do SIWZ § 5 ust. 2. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa
energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za
pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla
punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w
umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy
(sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów
dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane
przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie
czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przez zapis „ustalonej na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym
OSD” wskazuje podstawę wskazań, natomiast przekazującym dane jest oczywiście OSD.
Pytanie 5
Załącznik nr 6 do SIWZ § 6 ust. 5. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy
Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze

wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę
należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie
nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do
treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo
uprzedniego skutecznego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i
wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych
należności”.
Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
umowy.
Pytanie 6
Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiot zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o
poprawienie numerów załączników, na które Zmawiający się powołuje lub udostępnienie
wskazanych w zapisie załączników do SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zmiany (korekty) numeracji załączników w Opisie
przedmiotu zamówienia dokonano w dn. 04.11.2016r.
Pytanie 7
Załącznik nr 7 do SIWZ – uwagi dla wykonawców. Wykonawca zwraca się z prośbą o
usunięcie zapisów: „Dopuszcza się zmianę mocy umownej nie powodującą konieczności
zmiany/przebudowy układu pomiarowego, zmiany wielkości zabezpieczeń przed
licznikowych (wielkości podstaw bezpiecznikowych) oraz zmiany wielkości przekładników
prądowych. Zmiany mocy umownej można dokonać na etapie zawierania nowej umowy.“
Wykonawca zwraca uwagę, iż przedmiotowe zapisy nie dotyczą przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zapisy nie dotyczą Wykonawcy, lecz wskazują że może
nastąpić taka zmiana w umowie z OSD. Zmiana taka nie powinna wywołać skutków w
stosunku do umowy Zamawiającego z Wykonawcą.
Pytanie 8
Załącznik nr 8 do SIWZ. W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości
energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii,
który nie jest rozliczany całodobowo.
Odpowiedź Zamawiającego: Rozliczane wg stref czasowych są dwa punkty poboru dla
których przedstawiamy szacunkową ilość energii w rozbiciu na strefy zgodne z daną
taryfą obowiązujące w OSD:
1. Taryfa C12a – szczyt – 40 947 kWh, pozaszczyt – 100 053 kWh
2. Taryfa B22 – szczyt – 144 968 kWh, pozaszczyt – 354 932 kWh
Zmianie ulega wzór umowy.

Pytanie 9
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD? 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 Zamawiającego: Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa,
jednakże nie może gwarantować, że będzie to wzór stosowany przez Wykonawcę, gdyż
na tym etapie postępowania wzór ten nie jest znany Zamawiającemu.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi
w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie
uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego
procedurami.
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dysponuje tytułami
upoważniającymi do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi
przedmiotu zamówienia

prawnymi
w opisie

Pytanie 11
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy dla wszystkich ppe procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po
raz kolejny?
b) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
c) 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 Zamawiającego:
a) Tak
b) Zawarte są na czas niekreślony
c) Nie
Pytanie 12
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne 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
następujących 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 być 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 Zamawiającego: Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane niezwłocznie
po wyborze Wykonawcy
Pytanie 13
Zamawiający wskazał jako płatnika samorządową jednostkę organizacyjną, jednakże z
uwagi na unormowania zawarte w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych
zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków
publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016
poz. 1454) pojęcia „nabywcy”, „płatnika” oraz „odbiorcy” nie są tożsame. Należy
zaznaczyć, iż w świetle ww. Ustawy, jednostka organizacyjna JST nie spełnia kryterium
samodzielności w zakresie rozliczeń, przez co należy rozumieć, że samorządowe jednostki
organizacyjne nie dysponują w istocie własnym majątkiem i podlegają organizacyjnemu
podporządkowaniu JST. Niemniej jednak, oznaczenie na fakturze JST jako nabywcy, nie
wyklucza możliwości określenia adresu do dostarczania faktur należącego do danej
jednostki organizacyjnej JST.
Z uwagi na powyższe, prosimy o stosowną zmianę
nomenklatury, poprzez wskazanie, iż płatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego.
Odpowiedź Zamawiającego: Opis przedmiotu zamówienia został uzupełniony o dane
do faktury. Zmianie ulega wzór umowy.
Pytanie 14
Zwracamy się z zapytaniem
korespondencyjną?

czy

Zamawiający

dopuści

zawarcie

umowy

drogą

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy
drogą
korespondencyjną
pisemną.Nie
dopuszcza
się
elektronicznej
drogi
korespondencyjnej w kwestii podpisania umowy.

W związku z odpowiedziamy Zamawiającego na powyże pytania Zamawiający
zmienia treść SIWZ:
• Rozdział X, pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu:
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15/11/2016r. o godz. 11:30
Otrzymuje brzmienie:
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 17/11/2016r. o godz. 11:30
•

Rozdział XII, pkt 10 o dotychczasowym brzmieniu:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29 , 45-068 Opole

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych
jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 15/11/2016r., godz. 12:00

otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29 , 45-068 Opole

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych
jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 17/11/2016r., godz. 12:00

•

Rozdział XIII, pkt 1 dotychczasowym brzmieniu:

Miejsce i termin składania ofert.
1)
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 15/11/2016 r. do godz. 11:30 w
siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, segment A) - Opole,
ul 1 Maja 29.
otrzymuje brzmienie:
Miejsce i termin składania ofert.
1)
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 17/11/2016 r. do godz. 11:30 w
siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, segment A) - Opole,
ul 1 Maja 29.
•

Rozdział XIII, pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu:

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 15/11/2016r. o godz. 12:00 w
siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29,
Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B).
otrzymuje brzmienie:
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 17/11/2016r. o godz. 12:00 w
siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29,
Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B).
• Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
Zmieniony załącznik nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma – w formie
elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
• Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
Zmieniony załącznik nr 6 stanowi załącznik do niniejszego pisma – w formie
elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
• Załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Zmieniony załącznik nr 7 stanowi załącznik do niniejszego pisma – w formie
elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
•

Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz punktów poboru wraz z szacowanym
zużyciem

Zmieniony załącznik nr 8 stanowi załącznik do niniejszego pisma – w formie
elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu
postępowania.

