Sejny, 21-06-2018r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Sejnach Spółka z o.o.
ul. 1 Maja 15
16 -500 Sejny
Dotyczy: zakupu energii elektrycznej na potrzeby PGK w Sejnach sp. z o.o.

Wszyscy oferenci
W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 2164) wyjaśniam zainteresowanym treści SIWZ dotyczącej postępowania na
dostawę energii elektrycznej do obiektów PGK w Sejnach.

Pytanie 1
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem
przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował
następujących:
a) danych
-adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
-numer NIP
-numer REGON
-adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
-grupa taryfowa
-kod PPE
-roczny wolumen energii elektrycznej
-numer licznika
-numer aktualnie obowiązującej umowy
-numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
-pełnomocnictwo
-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
-numer rachunku bankowego

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia
procedury.

Pytanie 2
Dotyczy obecnie obowiązujących umów
Czy dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotowym postępowaniem
jest to kolejna procedura zmiany sprzedawcy?
Czy umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru energii elektrycznej objętych
przedmiotowym postępowaniem zawarte są na czas nieokreślony?
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów kompleksowych (jeśli dotyczy)?
Która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna za wypowiedzenie obecnie obowiązującej
umowy oraz za zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, Zamawiający czy Wykonawca
(jeśli dotyczy)?

Odpowiedź:
Zamawiający upoważni wykonawcę do przeprowadzenia procedury wypowiedzenia
obwiązującej umowy i zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Umowy są na
czas określony/31-08-2018r./
Pytanie 3
Dotyczy sposobu podpisania umowy
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź:
Tak, dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 4
Dotyczy załącznika do SIWZ „Umowa Generalna Sprzedaży Energii.”
Czy Zamawiający poza zawarciem umowy generalnej zawrze dodatkową umowę szczegółową?
Czy Zamawiający uzupełni SIWZ o wzór umowy szczegółowej lub jej istotne postanowienia?

Odpowiedź:
Jest jeden Zamawiający PGK w Sejnach Sp. z o.o.
Pytanie 5
Dotyczy § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 załącznika do SWIZ „Umowa Generalna Sprzedaży Energii”
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z tytułu sprzedanej
energii elektrycznej, jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej
energii elektrycznej netto, powiększony o wartość podatku VAT według obowiązującej stawki?
Wykonawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 106e ust. 9, 11, 12 oraz 15 ustawy z dnia 11 marca
2004r. O podatku od towarów i usług faktura winna zawierać: „9) cenę jednostkową towaru lub
usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 11) wartość dostarczonych towarów lub
wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), 12) stawkę
podatku; 15) kwotę należności ogółem.“
Nie ma tym samym możliwości aby wynagrodzenie należne Wykonawcy było obliczane jako iloczyn
ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto.

Odpowiedź:
Sugestia nie zostanie uwzględniona.

Pytanie 6
Dotyczy § 5 ust. 9 załącznika do SIWZ „Umowa Generalna Sprzedaży Energii”
Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy brutto?
Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej
umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia
maksymalnego wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności za całość zrealizowanej
dostawy do wyznaczonej daty zakończenia umowy?
Wskazujemy, iż systemu bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej
kontrolowanie wydatkowania środków +w ramach danej umowy do odgórnie przyjętej,
maksymalnej wartości netto/brutto.

Odpowiedź:
Po przekroczeniu wartości zamówienia Zamawiający ureguluje należności za dostarczoną
energię do dnia rozwiązania Umowy na zasadach wyłonionych w przetargu.

