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Wszyscy
Wykonawcy
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019.
Poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Fałków oraz
podległych obiektów i infrastruktury.
Pytanie 1. Załącznik nr 2 do SIWZ - 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
świadczenie 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.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i
grupa taryfowa wskazane w SIWZ, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz
dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego
OSD
Pytanie 2. Pkt 12 Załącznika nr 4 do SIWZ („Istotne warunki umowy”) - 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. W związku z powyższym zwracamy się do
Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w
następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty
wystawienia”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu na zaproponowany. Naliczanie czasu
zapłaty faktur od dnia ich wystawienia, mogłoby skutkować naliczaniem kar i odsetek w sytuacji
niezależnej od Zamawiającego (np.faktura wysłana lisem zwykłym nie dotarła do Zamawiającego)
Pytanie 3. Pkt 19 Załącznika nr 4 do SIWZ („Istotne warunki umowy”) - 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 Sprzedawcy. Punkty z innych grup
taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą 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.”
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu, tj. „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.”
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert
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