Oddział Terenowy w Warszawie
WAR.WOP.260.15.2019.SK.7

Warszawa, 9 sierpnia 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) – zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej treść wyjaśnień i zapytań zadanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „kompleksową dostawę energii elektrycznej
dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie” – WAR.WOP.260.15.2019.:
Pytanie 1
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 8 - Z uwagi na fakt, że Wykonawca
przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy
Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię.
Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest
fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku
wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu
rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarto do Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia
rozwiązania Umowy.”
B. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie
zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww.
środków?
Wyjaśnienie 1
Zamawiający będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób
umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem maksymalnej kwoty
umowy.
Przedstawiając powyższe zapisy SIWZ w ww. zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 2
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 10 - Wykonawca informuje, że wskazany
przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres
rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez
Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi
stosowanymi przez OSI). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do
treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSI), w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych
pomiarowo-rozliczeniowych od OSD "
Wyjaśnienie 2
Zamawiający na koniec każdego miesiące od dnia zawarcia umowy może przedstawiać wybranemu Wykonawcy
stany liczników energii elektrycznej dla punktów poboru energii objętych umową.
Przedstawiając powyższe zapisy SIWZ w ww. zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 3
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy § 1 ust. 11 pkt. 1) - 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 ilość dni liczoną od dnia doręczenia faktury nie pozwala
ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje
skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 1% 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. W związku z
powyższym zwracamy się do
00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2, tel.: 22 531 25 50, www.kowr.gov.pl

Wyjaśnienie 3
Zamawiający w przedmiotowej sprawie dokonał stosownej zmiany SIWZ w dniu 05.08.2019r., która została
opublikowana na swojej stornie internetowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.
Pytanie 4
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 11 pkt. 2) — Wykonawca informuje, ze nie
ma możliwości wysyłania faktury VAT listem oraz przesyłania na wskazany adres mailowy. W przypadku
wyrażenia chęci otrzymywania faktur w formie elektronicznej może zostać uruchomiona usługa eFaktury po
wypełnieniu oświadczenia.
Wyjaśnienie 4
Zamawiający w przytoczonym przez Wykonawcę paragrafie wskazuje alternatywne sposoby doręczenia faktury.
W tradycyjnej formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podstawie
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Zamawiający nie wskazuje poczty e-mail
jako sposób doręczenia faktury).
Pytanie 5
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 12 - Wykonawca informuje, że zgodnie z.
możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr
NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".
Prosimy o potwierdzenie, że takie. rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez
Zamawiającego.
Wyjaśnienie 5
Zamawiający wyraża zgodę na taka formę zapisu danych Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Pytanie 6
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 14— Informujemy, że w przypadku
zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem
postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.
zm). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy
z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki
Wyjaśnienie 6
Z Wykonawcą którego oferta zostanie uzanana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych w Istotnych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość zawarcia umowy na wzorze wykonawcy, w przypadku kiedy będzie uwzględniał warunki określone
w ww. załączniku.
Pytanie 7
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 18 - Mając na uwadze treść art. 142 oraz 143
ustawy Prawo zamówień publicznych, termin realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być
wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SIWZ), celem umożliwienia
wykonawcom złożenia porównywalnych ofert. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie
terminu obowiązywania umowy, poprzez wskazanie dziennych dat granicznych.
Wyjaśnienie 7
Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w wyjaśnieniach z dnia 05.08.2019r., opublikowanych
na stronie internetowej dotyczącej przedmiotowego postępowania.
Pytanie 8
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 19 - Wykonawca zwraca się z prośbą o
usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno
dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji
umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych
zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.
Wyjaśnienie 8
Zamawiający informuje, że § 1 ust. 19 dotyczy przysługującego mu prawa do rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia przesłanek w lit. a i b ww. ustępu. Kwestie
dotyczące prawa odstąpienia od umowy zostały uregulowane w § 1 ust. 20 i stanowią przedmiot wyjaśnień
określony w pkt. 9 i 10, włączając w to wymienione w tych punktach zmiany SIWZ.
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Pytanie 9
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 23 pkt a) — Wykonawca wnosi o usunięcie
pkt. z uwagi na fakt, że nie może ponosić odpowiedzialności za zaistnienie warunków rozwiązania umowy na
podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawi zamówień publicznych. Jednocześnie informujemy, że zapisy dotyczące
kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych
zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o
modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach
ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie
wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie
wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Wyjaśnienie 9
Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:
Dotychczasowa treść Załącznika nr 3 do SIWZ §1 pkt 23:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu rozwiązania niniejszej umowy z powodu przyczyn o których mowa w pkt 20 w wysokości 10%
maksymalnego wynagrodzenia brutto,
b) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności niewypełnienia któregokolwiek
z obowiązków wymienionych w pkt 14 – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy
dzień, w którym stwierdzono nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.
Otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu rozwiązania niniejszej umowy z powodu przyczyn o których mowa w pkt 19 w wysokości 10%
maksymalnego wynagrodzenia brutto,
b) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności niewypełnienia któregokolwiek
z obowiązków wymienionych w pkt 14 – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy
rozpoczęty dzień, w którym stwierdzono nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.
Pytanie10
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - § 1 ust. 23 pkt b) Wykonawca zwraca się z prośbą o
usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno
dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych. przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji
umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych
zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego. Zwracamy także uwagę, że określona przez
Zamawiającego wysokość kar umownych, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco
wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
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 ofertowej. Mając na względzie
powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.
Wyjaśnienie 10
Postanowienia SIWZ w ww. zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 11
Załącznik nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy - 1 ust. 24 Informujemy, że ze względu na sposób
działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej
automatycznym potrąceniu. Wnosimy zatem o usunięcie zapisu, że kara może zostać potrącona przez
Zamawiającego. Jednocześnie informuję, ze nota obciążeniowa może zostać zaksięgowana po wpłynięciu
oryginału. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie stosownych zmian.
Wyjaśnienie 11
Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:
Dotychczasowa treść Załącznika nr 3 do SIWZ §1 pkt 24:
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej po upływie terminu płatności kary.
Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej przesłanej na adres e-mail
wskazany w pkt 16.
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Otrzymuje brzmienie:
Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
obciążeniowej.

oryginału noty

Pytanie 12
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry
dystrybucyjne — w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez
właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z
koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług
dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się
z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych
wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający
zobowiązany będzie do ich uiszczenia. ”
Wyjaśnienie 12
Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów dystrybucji. Moc umowna i grupy taryfowe są zgodne z
aktualnymi kompleksowymi umowami dystrybucji i sprzedaży. W związku z powyższym postanowienia SIWZ
w ww. zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 13
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Wyjaśnienie 13
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.
Jednocześnie zgodnie z art. 12a. ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
4 września 2019 roku do godziny 8:00.
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