Chorzów, dnia 28.03.2011r.
Sygn. ND/DZ/ 991 /2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do
Tramwajów Śląskich S.A. w okresie od VI.2011r. do V.2012r.”,
nr sprawy – WI/182/2011.
W związku z przesłanymi pytaniami
nieograniczonego pod nazwą jak wyżej, wyjaśniam:

dotyczącymi

przetargu

Pytanie 1
Do załącznika nr 8 do SIWZ (wzoru umowy) dołączony jest załącznik nr 2, tj. wzór
faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
W podanym wzorze faktury zaliczkowej i rozliczeniowej widnieją zapisy dotyczące
kontaktu z Wykonawcą faktury.
Z uwagi na utrudnione możliwości przez nasze przedsiębiorstwo na umieszczenie
na fakturze ww. informacji zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość
podawania kontaktu z wystawcą faktury w inny sposób, np. poprzez dołączenie do
faktury załącznika z podaniem ww. danych lub umieszczenie tych informacji
w umowie lub w innej formie?
Również miejsce i data wystawienia faktury podawana jest w innym miejscu
szablonu faktury, w naszym przypadku na końcu faktury.
Czy istnieje możliwość podawania miejsca i daty wystawienia na końcu faktury?
Jednocześnie zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość usunięcia ze wzorów
zapisów dotyczących „Rejon nr ....” oraz usunięcia wartości brutto dla
poszczególnych obiektów.
Na fakturach wystawianych przez nasze przedsiębiorstwo podsumowanie brutto jest
ogółem dla wszystkich pozycji zarówno w fakturze rozliczeniowej jak
i w przedpłatowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian „szaty graficznej” faktur, zwłaszcza co
do miejsca usytuowania poszczególnych danych na fakturze, co znalazło
odzwierciedlenie w stosownym zapisie zawartym we wzorach faktur dołączonych
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wobec tego, że dane zawarte we wzorze są dla zamawiającego istotnymi wszelkie
zmiany szaty graficznej faktury uzależnione zostało od ich akceptacji.
Bezwzględnie jednak na fakturze winna być podana:
- data wystawienia faktury,
- nr faktury,
- identyfikacja sprzedawcy energii elektrycznej,
- identyfikacja wystawcy faktury,
- identyfikacja zamawiającego,

tytuł obciążenia,
okres rozliczeniowy,
nazwa obiektu (obiektów) wraz z podaniem nr WO będące przedmiotem
rozliczenia,
- wartość netto, VAT (wraz z podaniem stawki), wartość brutto dla każdego
obiektu oraz ogółem,
- kwota do zapłaty liczbowo i słownie,
- kwota podatku akcyzowego,
- konto sprzedawcy, na które należy przelać środki pieniężne,
- termin płatności.
Zamawiający dopuszcza podanie pozostałych danych w innej formie, np. poprzez
załączenie do faktury (faktur) dodatkowego załącznika zawierającego m.in. nazwę
Rejonu, którego faktura (faktury) dotyczą, dane kontaktowe wystawcy faktur, itd.
-

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza rozliczanie za pobraną energię elektryczną na
podstawie zużyć podawanych przez OSD?
Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami podstawą rozliczeń są rzeczywiste wielkości energii
elektrycznej pobranej przez zamawiającego, określone na podstawie odczytów
z liczników rozliczeniowych dokonanych przez firmy dystrybucyjne przesyłające
energię elektryczną do naszych obiektów, tj. Enion S.A. i Vattenfall Distribution
Poland S.A. Ilość energii sprzedanej winna zatem odpowiadać ilości energii
przesłanej (zafakturowanej) przez dystrybutora sieci.
Pytanie 3
Dotyczy zapisu rozdziału 3 SIWZ oraz § 7 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do
SIWZ). Wnosimy o zmianę zapisu tych punktów następująco „termin realizacji
zamówienia od dnia 01.06.2011, lecz nie wcześniej niż po skutecznym
przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, skutecznym
rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów
kompleksowych z poprzednim Sprzedawcą oraz wejściem w życie umów
o świadczenie usług dystrybucji zawartych między Zamawiającym a OSD do dnia
31.05.2012”.
Odpowiedź:
Oczekiwany przez zamawiającego termin realizacji umowy to okres od
01.06.2011r. do 31.05.2012r.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej energii
elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej
zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym? Jeśli tak
wnosimy o wprowadzenie do rozdziału XVI SIWZ oraz do projektu umowy zapisu:
„ceny w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie na skutek urzędowej zmiany
stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej
podatkiem akcyzowym”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ceny jednostkowe energii elektrycznej zawarte
w ofercie winny w sobie zawierać kwotę podatku akcyzowego, natomiast
w odniesieniu do podatku VAT umowa w sposób jednoznaczny stwierdza, że do
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kwot netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości
przewidzianej odrębnymi przepisami.
Pytanie 5
Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na
sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy
przeprowadzana jest po raz pierwszy?
Odpowiedź:
Do wszystkich obiektów, za wyjątkiem stacji trakcyjnej „Środula”, dla której
dostawa energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy kompleksowej,
dostawa energii elektrycznej jest realizowana na podstawie odrębnych umów
sprzedażowych i umów na usługi dystrybucyjne.
Zamawiający wyboru sprzedawcy energii elektrycznej na zasadach rynkowych
dokonuje po raz kolejny.
Pytanie 6
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas
określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w wyżej wymienionych umowach?
Odpowiedź:
Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony, natomiast umowa ze
sprzedawcą energii elektrycznej ma charakter czasowy i wygaśnie z dniem
31.05.2011r.
Pytanie 7
Dotyczy zapisu załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 3 ust. 11 projektu umowy.
W szczegółowym opisie zamówienia znajdują się zapisy dotyczące parametrów
technicznych energii elektrycznej. Informujemy, że parametry techniczne
i jakościowe nie są przedmiotem niniejszego postępowania i powinny znaleźć
odniesienie w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych. W przypadku umowy
sprzedaży można jedynie mówić o zapewnieniu parametrów jakościowych obsługi.
Wnosimy o wykreślenie powyższego akapitu.
Odpowiedź:
Zważywszy na fakt, że wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na parametry
techniczne energii elektrycznej dostarczanej przez Dystrybutora oraz możliwy na
podstawie przepisów Prawa Energetycznego regres roszczeniowy względem tegoż
Dystrybutora w przypadku stwierdzenia odstępstw parametrów jakościowych
dostarczonej energii elektrycznej od dopuszczalnych przewidzianych
Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie
szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Nr 93
poz. 623 z 2007r.), zamawiający dokonuje wykreśleń poniższych zapisów z:
- załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – „Parametry
techniczne dostarczanej energii elektrycznej powinny spełniać wymogi
przewidziane w ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy, jak również wymogi Polskich Norm”,
- załącznika nr 8 do SIWZ – Wzór umowy § 3 pkt 11 – „Parametry techniczne
dostarczonej energii elektrycznej winny spełniać wymogi Prawa
Energetycznego oraz wymogi Polskich Norm”.
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Pytanie 8
Czy obiekty w grupie taryfowej B23, o których w SIWZ posiadają układ
pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy
tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3
miesiące?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia
potwierdza, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w jego obiektach, do których
będzie dostarczana energia elektryczna są zmodernizowane w pełnym zakresie
umożliwiającym zakup energii elektrycznej na zasadach rynkowych.
Pytanie 9
W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) wymaga się wskazania cen
jednostkowych brutto sprzedaży energii elektrycznej dla taryfy B21. Jednocześnie
w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający zaznacza, że nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Prosimy o wyjaśnienie i ujednolicenie tej kwestii.
Odpowiedź:
Podanie w załączniku nr 2 do SIWZ cen jednostkowych dla grupy taryfowej B23
oraz ceny jednostkowej dla grupy taryfowej B21 (przeliczonej) w żadnym
przypadku nie może być kojarzone z ofertą wariantową.
Cenę jednostkową brutto sprzedaży energii elektrycznej dla taryfy B21 stanowi
średnia cena wyliczona z podzielenia ceny całkowitej brutto za energię elektryczną
przez ilość przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej, tj. 55000 MWh.
Nie jest to zatem cena całkowita brutto stanowiąca całkowity koszt dostawy całego
wolumenu energii elektrycznej (wiersz „Razem”, kolumna „g” załącznika nr 2 do
SIWZ).
Zgodnie z rozdziałem 17 SIWZ cena jednostkowa brutto dla taryfy B21 nie jest
przedmiotem oceny. Jednym z dwóch kryteriów oceny ofert jest natomiast cena
całkowita brutto.
Cenę jednostkową netto sprzedaży energii elektrycznej dla taryfy B21 stanowi cena
uzyskana z podzielenia ceny całkowitej oferty netto (cena całkowita oferty brutto
dla grupy taryfowej B23 – załącznik nr 2 do SIWZ: pozycja „Razem” w kolumnie
„g” – pomniejszonej o podatek VAT) przez całkowity wolumen energii elektrycznej
(załącznik nr 2 do SIWZ – pozycja „Razem” w kolumnie „d”).
Jednocześnie zamawiający informuje, że w § 4 ust. 2 „Wzoru umowy” wprowadza
podpunkt b). o treści:
„ b). grupa taryfowa B21 – cały dzień ................ zł / MWh.
Jest to średnia cena uzyskana z podzielenia ceny całkowitej oferty netto (cena
całkowita oferty brutto dla grupy taryfowej B23 pomniejszona o podatek VAT –
załącznik nr 2 do SIWZ wiersz „Razem” w kolumnie „g”) przez całkowity
wolumen energii elektrycznej (załącznik nr 2 do SIWZ wiersz „Razem” w kolumnie
„d”). Powyższa stawka zostanie wykorzystana do rozliczeń za energię elektryczną
sprzedaną w ramach niniejszej umowy w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa do zmiany grupy taryfowej z B23 na grupę B21”.
Pytanie 10
Dotyczy zapisów załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 3 ust. 12 projektu umowy.
W punkcie tym zastrzegacie sobie Państwo możliwość zmiany grupy taryfowej
w okresie obowiązywania umowy. Pragniemy wyjaśnić, iż zmiana taryfy wiąże się
ze zmianami zarówno w sprzedaży jak i obszarze świadczenia usług dystrybucji
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energii. Możliwość zmiany taryfy dystrybucyjnej oraz częstotliwość takich zmian
reguluje zatwierdzona przez Prezesa Regulacji Energetyki taryfa Operatora Systemu
Dystrybucyjnego i to od jego zgody uzależniona jest możliwość takiej zmiany.
Zatem nowy Sprzedawca nie może zagwarantować, iż taką zmianę skutecznie
przeprowadzi. Ponad to Oferent kalkulując cenę w przetargu opiera się na
aktualnych dla poszczególnych punktów grupach taryfowych (grupy taryfowe i
wielkości szacunkowego zużycia dla obiektów wymienionych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), a wskazane
w ofercie ceny dotyczą konkretnych grup taryfowych. Na podstawie powyższych
wyjaśnień wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów z SIWZ i projektu
umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że znane są mu warunki dotyczące zmian grupy taryfowej.
Zamawiający, zwłaszcza w kontekście odpowiedzi na pytanie 9, nie widzi ponadto
przyczyn, dla których należałoby wykreślić zapisy w SIWZ i umowie, o które się
wnosi w powyższym pytaniu 10. Nadto zamawiający nie oczekuje by w przypadku
woli zmiany przez niego grupy taryfowej jakiekolwiek działania w tym zakresie
podejmował w jego imieniu wykonawca.
Pytanie 11
W załączniku nr 7 Oferent zostaje zobligowany zapisem do wskazania terminu
dopełnienia w imieniu zamawiającego wszelkich formalności w procedurze zmiany
sprzedawcy. W związku z powyższym zapisem informujemy, iż na etapie składania
ofert nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać daty wykonania tego obowiązku.
Termin, o którym mowa, uzależniony jest bowiem od długości okresu
wypowiedzenia umowy obowiązującej z dotychczasowym sprzedawcą, od
ewentualnej procedury odwoławczej, a także od tego, kiedy Zamawiający zaprosi
Oferenta do podpisania umowy. Proponujemy zatem dokonanie zmiany
w oświadczeniu i wprowadzenie w jego treść następującego zapisu: „Wykonanie
tego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży energii
elektrycznej, określonym wymogami Ustawy Prawo Energetyczne oraz po
skutecznym rozwiązaniu umowy Zamawiającego z dotychczasowym sprzedawcą”.
Odpowiedź:
Zamawiający, zwłaszcza w kontekście wyjaśnień udzielonych do pytań 5 i 6, nie
widzi potrzeby zmiany treści załącznika nr 7 do SIWZ.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – wzór umowy § 4.
Zatwierdził:
Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler
Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy
Bolesław Knapik
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Załącznik nr 1

§ 4 Ceny i zasady rozliczeń

2. Niezmienne w okresie obowiązywania Umowy ceny jednostkowe za 1 MWh dostarczonej
energii elektrycznej są zgodne z ofertą Wykonawcy i wynoszą:
a. grupa taryfowa B23
- szczyt przedpołudniowy
- szczyt popołudniowy
- reszta doby

-

......................... zł/MWh,
......................... zł/MWh,
......................... zł/MWh.

b. grupa taryfowa B21
- cały dzień

-

......................... zł/MWh.

Jest to średnia cena uzyskana z podzielenia ceny całkowitej oferty netto (cena całkowita
oferty brutto dla grupy taryfowej B23 pomniejszona o podatek VAT – załącznik nr 2 do
SIWZ wiersz „Razem” w kolumnie „g”) przez całkowity wolumen energii elektrycznej
(załącznik nr 2 do SIWZ wiersz „Razem” w kolumnie „d”). Powyższa stawka zostanie
wykorzystana do rozliczeń za energię elektryczną sprzedaną w ramach niniejszej umowy w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmiany grupy taryfowej z B23 na
grupę B21.

Uwaga: Niniejszy załącznik należy zaparafować przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy i dołączyć do oferty wraz ze „Wzorem umowy”.
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