Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katowice, dnia 2020-11-17

Biuro Zamówień Publicznych
ul. Koszarowa 6, budynek N segment C, pokój nr 01/47
40-068 Katowice
tel./fax: 0-32/257-71-08; 0-32/257-74-99; e-mail: bzp@ue.katowice.pl;
http.//www.bzp.ue.katowice.pl
NIP: 634 000 88 25;
REGON: 000001548
Nr sprawy: BZP/013/02017/20
DO WYKONAWCÓW
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz Filii w Rybniku na 2021 rok” prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w procedurze przewidzianej dla dostaw,
o wartości równiej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

Zamawiający niniejszym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła
prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym, działając
w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona.
Pytanie nr 1 (Pytania do SIWZ):
3.7.14 - Na fakturze uwzględnione są informacje o ilości zużytej energii za okres od do, dla każdego PPE osobno oraz kwota
netto. Czy w tej sytuacji Zamawiający może odstąpić od specyfikacji? Dodatkowo, W kontekście regulacji dotyczącej
sposobu fakturowania, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienie kilku odrębnych faktur (zamiast jednej) – co
oczywiście nie będzie prowadziło do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy – a jednocześnie będzie eliminowało problemy
systemowe dla wykonawców w zakresie wystawiania faktur, z uwagi na fakt, że standardowe systemy rozliczeń obejmują
ograniczoną liczbę PPE. Wykonawca podkreśla przy tym, że takie rozwiązanie umożliwiać będzie złożenie ofert przez
większą liczbę wykonawców (zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu), a jednocześnie eliminować rozbieżności Stron
w zakresie sposobu rozliczeń, pomimo niezmienności cen, na etapie realizacji umowy.
Pytanie nr 2 (Pytanie do istotnych postanowień umowy):
Pkt 12: Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wskazanej specyfikacji, gdy podane dane znajdują się na fakturze?
Pytanie nr 3 (Pytanie do istotnych postanowień umowy):
Pkt 14: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje, wskazanie takich danych na fakturze:














nr ewidencyjny PPE,
grupa taryfowa
nazwa promocji
adres PPE
numery liczników- pod warunkiem otrzymania tej danej od OSD
zużycie za okres odczytu „od” – „do”
ilość zużytych kWh dla każdego licznika w podziale na strefy - dla każdego PPE
stawka za 1 kWh
wartość netto
wartość brutto
Wartość opłaty handlowej- o ile taka została ustalona
Numer konta odbiorcy
Dane odbiorcy

Odpowiedź na pytanie nr 1, 2, 3
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu 3.7.14 SIWZ w zakresie dotyczącym sposobu fakturowania, tzn. że
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia jednej faktury zbiorczej obejmującej wszystkie punkty poboru zgodnie z
okresem rozliczeniowym OSD i przekazania na adres Zamawiającego wskazany w umowie.
Zamawiający może odstąpić od wymogu dołączenia do każdej faktury specyfikacji, o której mowa w pkt 3.7.14 SIWZ oraz w
pkt. 14 Formularza nr 4 SIWZ, o ile w przedstawionej fakturze zawarte zostaną, co najmniej te informacje, o których mowa w
pkt 3.7.14 SIWZ.
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Pytanie nr 4 (Pytanie do istotnych postanowień umowy):
Pkt 36: Czy Zamawiający przyjmuje ewentualność, że dla każdego klienta przy pierwszej wystawianej fakturze generuje się
tzw. rachunek wirtualny, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zgłoszony do organu podatkowego i znajduje
się w wykazie prowadzonym przez szefa KAS na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykazpodatnikow-vat-wyszukiwarka/ ?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Tak, Zamawiający przyjmie taką ewentualność.
Pytanie nr 5 (Pytanie do istotnych postanowień umowy):
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pełnomocnictwa Wykonawca w procesie zmiany sprzedawcy? (Wzór
w załączeniu - Załącznik nr 3 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami.docx)
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający upoważni wybranego Wykonawcę do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy wg wzoru
zaakceptowanego przez lokalnego OSD.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził
Paweł Kadłubiak
Kanclerz
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Załącznik nr 3 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami
PEŁNOMOCNICTWO
Ja/My, niżej podpisana/y/i*:
………………………………
Imię i nazwisko
…………..…………………………………………….
nazwa i numer dokumentu tożsamości
działając w imieniu:
……………………………
Nazwa podmiotu
……………………………
z siedzibą:
…………………………………………………
oznaczenie organu rejestrowego1
…………………………………………
Inni reprezentanci3

………………..……
PESEL
………………..……
Obywatelstwo

…………………………………………..
numer wpisu do rejestru1

…….………………………
kapitał zakładowy2

Nie dotyczy przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz przedsiębiorców nie podlegających wpisowi do rejestru.
Dotyczy spółki kapitałowej.
3 W przypadku reprezentacji łącznej, należy wpisać dane wszystkich osób reprezentujących Odbiorcę.
1
2

zwanego dalej „Odbiorcą”,
w związku z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej z …………………………. oraz zamiarem wypowiedzenia lub
rozwiązania dotychczas obowiązującej:
 umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej („umowa kompleksowa”), albo
 umowy sprzedaży energii elektrycznej, albo
 umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
świadomy konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania lub wypowiedzenia ww. umowy/umów przed
upływem okresu, na jaki została/-y ona/-e zawarta/-e,
upoważniam/y ……………………………………………………………………………………………………, do przeprowadzenia
w imieniu Odbiorcy procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w szczególności do:
1. złożenia w imieniu Odbiorcy dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, oświadczenia o wypowiedzeniu lub
rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży energii elektrycznej:
2. złożenia w imieniu Odbiorcy właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub
rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy o świadczenie usług dystrybucji,
3. dokonania w imieniu Odbiorcy wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy oraz zasięgania
informacji, związanych z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej albo
umowy sprzedaży energii elektrycznej, w tym także występowania do dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej
o udostępnienie:
 kopii umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 kopii faktur VAT lub innych dokumentów księgowych za energię elektryczną;
4. zmiany w imieniu Odbiorcy umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD), w tym również poprzez rozwiązanie istniejącej umowy o świadczenie usług dystrybucji i zawarcie nowej umowy,
stosownie do punktu 5, jak również występowania do OSD o udostępnienie umowy o świadczenie usług dystrybucji;
5. zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), w tym występowania do właściwego OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usług
dystrybucji;
6. złożenia w imieniu Odbiorcy, w trakcie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, oświadczenia zgodnego ze
wzorem przygotowanym przez właściwego OSD, o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji
pomiędzy Odbiorcą a właściwym OSD na warunkach wynikających z dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy
o świadczenie usług dystrybucji, obowiązującej taryfy OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
OSD;
7. reprezentowania Odbiorcy przed właściwym OSD w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, w
tym zgłaszania do OSD Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z ……………………………….;
8. dokonywania wszelkich innych czynności poza wymienionymi w ust. 1-7 powyżej, w tym składania oświadczeń woli i
wiedzy, które będą konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ……………………. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie opisanym w
pełnomocnictwie.
…………………..……..……..…
Data i podpis Odbiorcy
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