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Do WYKONAWCÓW
ODPOWIEDZI NR 1
(do zapisów SWZ DS/1/2021)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r”.
Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowie Wsi
82-200 Malbork wyjaśnia niniejszym treść specyfikacji warunków zamówienia odpowiadając na następujące
pytania oraz wnioski:
ZESTAW ODPOWIEDZI NR 1
Pytanie nr 1
SWZ – rozdział X V I - pkt 5
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną, stosowny zapis
znajduje się SWZ Rozdział XVI pkt.6.
Pytanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy - pkt. 5 ppkt. 3) , Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia
umowy - § 6 ust. 6
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie terminu płatności faktur VAT
Odpowiedź nr 2
Zamawiający przychyla się do prośby i wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów terminu w Załącznik nr 6 do SWZ
– projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 6
Było:
Należności wynikające z faktur VAT , o których mowa w ust. 5 płatne będą w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury VAT wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 4. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego
WYKONAWCY.
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Jest:
Należności wynikające z faktur VAT , o których mowa w ust. 5 płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania
faktury VAT wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 4. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego
WYKONAWCY.
Pytanie nr 3
Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1
Wykonawca informuje, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy jednostką energii elektrycznej
powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych C2x jest Kilowatogodzina
[kWh], a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh].
Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki rozliczeniowej kWh dla
wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie
rozliczeń energii elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej B23 w jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonych
odpowiednio w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh), które są tożsame z jednostką wyrażoną zł/kWh?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający przychyla się do prośby i wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r dla obiektów w grupie taryfowej B23 w jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonych
odpowiednio w zł/MWh netto (1MWh – 1000 kWh), które są tożsame z jednostką wyrażoną zł/kWh.
Pytanie nr 4
Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 2
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku
VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowania i
zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w okresie
obowiązywania umowy z wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi ustawowa zamiana stawki podatku VAT lub
stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną oraz sytuacji opisanych w §11. Ceny energii elektrycznej
zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich
wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 5
Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 11
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu treści ust. 11, tj. obowiązku umieszczania na fakturze „numeru BDO”.
Czy zapis jest związany z przedmiotem zamówienia. Jeżeli nie zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. wymogu.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, iż zapis § 6 ust. 11 projektowanych postanowień umowy – nie jest bezpośrednio
związany z przedmiotem zamówienia, a jest jedynie, zgodne z treścią art. 63 Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r., obowiązkiem dla podmiotów, o których mowa w art. 57 ust. 1 tejże ustawy. Z uwagi na
powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu § 6 ust. 11 projektowanych postanowień umowy.
Było:
Wykonawca na fakturach VAT zobowiązany będzie umieszczać numer BDO.
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Jest:
Wykonawca, będący podmiotem, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
zobowiązany będzie umieszczać na fakturach VAT numer BDO, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 63
tejże ustawy.
Pytanie nr 6
Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 7 ust. 2 pkt. 3)
Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za przyjmowanie
przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci ponosi Operator
System Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Jednocześnie do obowiązków Wykonawcy
należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww.
reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania Wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z
prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od
Zamawiającego w godzinach swojego urzędowania."
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 7
Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 10 ust. 1 pkt. 2)
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kar umownych określonych w
pkt 2) ust. 1 przedmiotowego paragrafu. Zapis ten powoduje konieczność podwyższenia cen jakie składane są
Państwu w ofercie z uwagi na uwzględnienie ryzyka związanego z ewentualnym obciążeniem Wykonawcy karami
wskazanymi w przedmiotowym punkcie.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 8
Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - §10 ust. 4
Informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości
rozliczenia naliczonej kary umownej po jej potrąceniu z należności Wykonawcy. Dla celów rachunkowych
zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej
jednostki. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zdania 2.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 9
Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - § 14 ust. 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami
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dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi
przez właściwego OSD?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający informuje, iż parametry dystrybucyjne są zgodne.
Pytanie nr 10
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.
Odpowiedź nr 10
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów
elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej.
Pytanie nr 11
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a)

status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię
elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach
odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b)

status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015

r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym
wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w
mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu
przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku
do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź nr 11
Zamawiający informuje, iż nie ma statusu wytwórcy lub prosumenta energii odnawialnej.

ZESTAW ODPOWIEDZI NR 2
Pytanie nr 1
Czy wśród punktów poboru energii elektrycznej objętych postępowaniem przetargowym znajdują się również
punkty wytwórcze? Jeśli tak, jaki rodzaj instalacji zamontowany jest na przedmiotowych punktach poboru, jaka
jest moc instalacji oraz jaka jest planowana produkcja energii dla tych punktów?
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Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż nie posiada żadnych punktów wytwórczych energii elektrycznej.
Zgodnie z art. 286 ust. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający informuje, iż modyfikacja zapisów SWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Załączniki:
-

zmieniony załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowne.
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