PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania na zakup energii elektrycznej w okresie
12 miesięcy
Znak sprawy DZ-2501/25535/2915/13
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/25535/3179/13

2014/01/02

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2
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:

Pytanie 1.
Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne
nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych,
które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe
wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca
roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko
wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty,
przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie
najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna
jest uzupełnienie rozdziału 19 SIWZ o poniższy zapis:
"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii
elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT
lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z
energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt
energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie
Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca
poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy,
wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny
energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej
wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".
Wprowadzenie powyższego zapisu pozwoli Państwu na otrzymanie oferty z najbardziej konkurencyjną
ceną na rynku.
Odpowiedź: Zamawiający udzielał odpowiedzi na pytanie podobnej treści w wyjaśnieniach nr 1.
Ustalono, że brzmienie tego punktu będzie miało następującą treść:
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„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.”
Pytanie 2
Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA ?
Odpowiedź: wszystkie 3 układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA.
Pytanie 3.
Zwracamy się z prośbą o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -cych umowy/ ów na sprzedaż energii elektrycznej. Prosimy o podanie czy Zamawiający przeprowadza procedurę
zmiany Sprzedawcy pierwszy raz ?
Odpowiedź: Obecne umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31.03.2014 r. Zamawiający
pierwszy raz przeprowadzał procedurę zmiany sprzedawcy w 2013 r.

Pytanie 4
Wnosimy o uzupełnienie rozdziału 19 SIWZ o następujący zapis:
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie
zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru
określonego poniżej
Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)
gdzie:
Wo – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała)
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,
Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta
Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku
bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego
obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie takiego zapisu do pkt. 19 siwz.
Pytanie 5
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla
każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
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- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże wszystkie dane wymienione powyżej w dniu zawarcia umowy.
Pytanie 6.
Wnosimy o uzupełnienie zapisów z rozdziału 19 SIWZ dotyczących wstrzymania dostaw energii
eklektycznej na poniższe zgodne z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym w tej materii:
„Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku,
gdy Klient zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie
terminu płatności. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez
OSD na wniosek Sprzedawcy następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających
wstrzymanie ich dostarczania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Klienta warunków umowy i
obowiązujących przepisów prawa”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany powyżej zapis. Zamawiający wyraża
zgodę na następujący zapis dotyczący wstrzymania dostaw energii elektrycznej:
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka
z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo
uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania
sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego.
3. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu, na którym występuje zadłużenie.
4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie wymagania z rozdziału 5 pkt b SIWZ Zamawiający dopuszcza
przedstawienie referencji z dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. Jest to zgodne
z zasadą uczciwej konkurencji z art. 7 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U z 2013 poz
907 984 i 1047 z późn. zm.).
Odpowiedź: tak.
Pytanie 8
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Wnosimy o usunięcie poniższego zapisu z pkt.1 Opis przedmiotu zamówienia SIWZ „Energia
elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami”
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na usunięcie tego zapisu z treści siwz.
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