INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP-271-22/19

Kraków,

23 sierpnia 2019 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę energii
elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-22/19.
ODPOWI EDZI N A ZAPYT ANI A
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z dn. 3 października 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które
wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem ePUAP od Wykonawcy.
Pytanie nr 1.
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas
określony czy nieokreślony?”
Odpowiedź:
Umowa z OSD jest zawarta na czas nieokreślony.
Pytanie nr 2.
„Dotyczy Rozdz. 3 pkt 3.3 lit f) SIWZ.
Z uwagi, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnictwa, prosimy o wyjaśnienie
czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru i za jego
ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?”
Odpowiedź:
Zamawiający używa załączonego wzoru pełnomocnictwa w postępowaniach na dostawy energii
elektrycznej od pięciu lat. Na podstawie załączonego pełnomocnictwa Zamawiający już pięciokrotnie
dokonał bezproblemowej zmiany dostawcy energii elektrycznej.
Pytanie nr 3.
„Dotyczy § 9 ust. 5 Załącznika nr 4 do SIWZ.
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności
w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może
zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie
z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko
narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością
co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie
od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla
Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą
o usunięcie przedmiotowych zapisów.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
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Pytanie nr 4.
„Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust. 6 Załącznika nr 4 do SIWZ na zapis o treści: „6. Należności
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ......... dni od daty ich wystawienia.” Za dzień zapłaty
uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić
w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu
prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu
płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty
powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe
z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi,
iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia
faktury. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca
spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie
gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek
bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 5.
„Zwracamy się z prośbą o zmianę § 10 ust. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ na zapis o treści:
„2. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka
z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu
płatności.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne
z dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust.2”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 6.
„Dotyczy § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ na zapis o treści: „2. Umowa
zawarta zostaje na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. jednakże
wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem
skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej a także
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.””
Odpowiedź:
Zapisy, użyty w § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ oraz proponowany przez Państwa są tożsame.
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 7.
„Dotyczy § 13 ust. 6 Załącznika nr 4 do SIWZ
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Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie,
iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę
danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione
w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu
zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:
„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.””
Odpowiedź:
Proponowane przez Państwa doprecyzowanie znajduje się w § 13 ust. 4 pkt 1) Załącznika nr 4 do
SIWZ, w którym mowa o sytuacjach uprawniających do zmiany umowy.
§ 13 ust. 6 Załącznika nr 4 do SIWZ ustala jedynie procedurę wprowadzenia ww. zmiany.
Pytanie nr 8.
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym
w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na
ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę?”
Odpowiedź:
Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ zawierają wszystkie wymagania,
które Zamawiający chce umieścić w umowie z Wykonawcą. Tym samym Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9.
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym
w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zaproponowane przez Wykonawcę?”
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 20.1 SIWZ w niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy
nie obowiązuje.
Pytanie nr 10.
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą
korespondencyjną.”
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią pkt. 3.3 lit. b) SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy
do podpisu za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Za Komisję Przetargową
mgr inż. Olimpia Przebieracz
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