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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1
Państwowy Instytut
Weterynaryjny
- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na zakup energii elektrycznej
na potrzeby PIWet-PIB w Puławach w okresie 12 miesięcy
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
1.
W rozdziale 19 ust. 1. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji
umowy, ustawowej zamianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub
przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą
o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „ Cena jednostkowa sprzedaży energii
elektrycznej ulega mianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT,
podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany
Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty
dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”
Odpowiedź: Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy na
podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść zmiany zgodna z propozycją
wykonawcy, tj. „ Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej ulega mianie w przypadku zmiany
przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o
efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”
2.
W rozdziale 19 ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1.7 – 1.9, pkt. 2 ppkt. 2.6 – 2.7 oraz , pkt. 2 ppkt. 3.6 – 3.7.
Uprzejmie informujemy, że za przedmiotowe zobowiązania odpowiada OSD. Powyższe kwestię będą
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uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawca zwraca się z prośbą o
usunięcie w/w zapisów. Odpowiedź: wyrażamy zgodę na usunięcie z treści siwz ww. zapisów.
3.
Czy układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B24 jest lub będzie dostosowany do
zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli układ nie będzie dostosowany do zasady
TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi jego dostosowanie. Odpowiedź: Układ
pomiarowo - rozliczeniowy dla punktu odbioru w grupie taryfowej B24 został już dostosowany do
zasady TPA. Począwszy od dnia 01.01.2014 r. będzie obowiązywała umowa na dystrybucję energii
elektrycznej zawarta na czas nieokreślony oraz umowa na zakup energii elektrycznej.
4.
Czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD Zamawiający udzieli
Wykonawcy stosownych pełnomocnictw? Odpowiedź: tak
5.
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy
wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
najpóźniej w dniu zawarcia umowy? Odpowiedź: zamawiający przekaże następujące dokumenty:
pełnomocnictwo niezbędne przy procedurze zmiany sprzedawcy, NIP, REGON, KRS, nr liczników, ich
stan, nazwy punktów poboru.
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