Gołuchów, dnia 2022-02-11
CRR-241.01.04.2022

Dotyczy:
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp” na dostawy energii elektrycznej na potrzeby
CRR KRUS w Jedlcu.

Na podstawie Art. 284 [Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań] ustawy z
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do
Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję:
Pytanie 1
Rozdział III SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.1
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia. W zdaniu pierwszym
Zamawiający wskazuje okres od dnia 01.04.2022 r. do 31.04.2023 r., natomiast w zdaniu 2 dotyczącym
przewidywanego zużycia podany okres to 01.04.2022 r. do 31.03.2023r.
Odpowiedź:
Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2022 r. do 31.03.2023r.
Pytanie 2
Rozdział III SWZ Opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca zwraca się z pr ośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej?
c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności
Wykonawcę?
d) czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do
zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia?
Odpowiedź:
Sprzedawcą energii elektrycznej jest KOGENERACJA ZACHÓD SA, ul. Czartoria 1 nr lokalu 27, 61-102
Poznań. Termin realizacji do 31.03.2022r. Proces zmiany sprzedawcy przeprowadza wykonawca na
podstawie upoważnienia. Licznik pomiarowy oraz urządzenia transmisji są własnością OSD.
Pytanie 3
Rozdział VI SWZ Termin wykonania zamówienia, Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia
umowne §1 Przedmiot umowy ust.1, § 2 Termin realizacji ust.1
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art.
308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.04.2022 r. może
być niemożliwy do spełnienia przez Wykonawcę.

Zawarcie umowy z Wykonawcą najpóźniej w dniu 08.03.2022r., będzie gwarantowało możliwość
rozpoczęcia sprzedaży w terminie 01.04.2022, w przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą
prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.05.2022 r. lecz nie
wcześniej, niż po, wypowiedzeniu dotychczasowych umów i pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.
Odpowiedź:
Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży 01.04.2022 r.
Pytanie 4
Rozdział XI SWZ Szczegółowe informacje nt. sposobu przygotowania oferty pkt.5 ppkt.3
Z uwagi na fakt, że oferta składana jest w formie elektronicznej, Wykonawca zwraca się z prośbą o
informację czy zaakceptuje projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 5
Rozdział XII SWZ Sposób oraz termin składania ofert
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie adresu skrzynki epuap na którą należy złożyć ofertę.
Odpowiedź:
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU
(/CRRKRUSJedlec/SkrytkaESP).
Pytanie 6
Rozdział XIV SWZ Opis sposobu obliczania ceny pkt.11
Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie - czy ma to być
tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może
zwykła stawka 23%?
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki
podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert.
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg
obowiązujących przepisów prawnych.
Odpowiedź:
W celu uniknięcia rozbieżności dostosowano formularz ofertowy do obowiązujących przepisów.
Pytanie 7
Rozdział XVI Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt.3
Czy Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie lub w sposób elektroniczny
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź:
Tak z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Pytanie 8
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 9 Wynagrodzenie i warunki płatności
ust.6
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Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu
Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu
rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym
prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu
do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące
(parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres
rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.
Odpowiedź:
Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
Pytanie 9
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 9 Wynagrodzenie i warunki płatności
ust. 8
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 otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty
powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając 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. 2018 poz. 2174 ze 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: „Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy
będzie wypłacane miesięcznie, w terminie do 14 dni od daty wystawienia "
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w sposób elektroniczny, ale nie może ponosić konsekwencji
za ewentualne opóźnienia w wysyłce Wykonawcy.
Pytanie 10
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 9 Wynagrodzenie i warunki płatności
ust.9
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia
pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty
uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna
jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób
następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy".
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis: „Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego”.
Pytanie 11
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 9 Wynagrodzenie i warunki płatności
ust.12
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na
sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii,
przed wykorzystaniem ww. środków?
Odpowiedź:
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Z uwagi na istniejącą sytuację na rynku energii usunięto zapis.
Pytanie 12
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 9 Wynagrodzenie i warunki płatności
ust.14
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za
pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach
określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy
jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby
Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu
rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie
ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy
dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko
naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w sposób elektroniczny, ale nie może ponosić konsekwencji
za ewentualne opóźnienia w wysyłce Wykonawcy.
Pytanie 13
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 12 Kary umowne ust.2 lit.a,b
Zwracamy uwagę, że określone przez Zamawiającego wysokości kar umownych, w szczególności w
odniesieniu do kary za każdy dzień lub godzinę, zdaniem Wykonawcy mogą zostać uznane jako kary
rażąco wygórowane, 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.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 12 załącznika.
Pytanie 14
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne § 12 Kary umowne ust.5
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo
wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich
prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno
otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej
jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe
koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z
odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich
udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania
systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej
automatycznym potrąceniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
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Pytanie 15
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowne - Załączniki do niniejszej umowy Załącznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowej
Wykonawca prosi o informację jakiej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy.
Odpowiedź:
Usunięto zapis.
Z uwagi na powyższe Zamawiający wprowadził nowy SWZ i załączniki
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