BUD/271/60-8/11

Myślenice 26.09.2011

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z
zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej do
punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych jednostek
organizacyjnych Gminy” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia
następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Czy wszystkie układy pomiarowe w taryfach B są dostosowane do usługi TPA?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż układ pomiarowy w taryfie B zapewnia rozliczenie energii w
systemie TPA.
Pytanie 2:
Wnosimy o uzupełnienie wzoru umowy o następujący zapis:
,,W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy,
odstąpienia od umowy, lub wygaśnięcia umowy z innych przyczyn leżących po stronie
Klienta, przed terminem wskazanym w pkt. 5, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty
odszkodowania, którego wysokość zostanie wyznaczone na podstawie wzoru określonego
poniżej. W przypadku, gdy wartość odszkodowania będzie ujemna, wówczas Wykonawca
odstępuje od obciążenia Zamawiającego odszkodowaniem.
Wo=(Ez-Ew)*(Ce-K)
gdzie:
Wo- wysokość odszkodowania
Ez- wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ
Ew- wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego
Ce- cena energii określona w umowie
K- aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku
bilansującym określona w IRIESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8
Prawa energetycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanych modyfikacji
istotnych postanowień umowy.
Pytanie 3:
We wzorze umowy w pkt. 23 wymagają Państwo aby termin płatności wynosił 21 dni od dnia
doręczenia faktury VAT do siedziby Odbiorcy. Informujemy, iż powyższy zapis będzie
oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu
dokładnego ustalenia terminu płatności określenia czy zasadnym jest naliczanie karnych
odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty.
Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) w przypadku dostaw energii elektrycznej
obowiązek podatkowy powstaje z chwila upływu terminu płatności, jeżeli został on określony
w umowie. Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie 21
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dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Odbiorcy będzie oznaczało każdorazowo
konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy
rozliczeniowo-księgowe, które określają termin płatności od daty wystawienia faktury.
Ponadto może zaistnieć sytuacja, w której potwierdzenie otrzymania przez Odbiorcę faktury
za energię wpłynie do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji podatkowych co spowoduje, iż
zaistnieje niedopłata podatku VAT i konieczność dokonania stosownych korekt
przedmiotowych deklaracji. Powyższe z kolei może zostać odebrane przez organy kontroli
podatkowej jako celowe manipulowanie Wykonawcy terminem płatności i spowodować
odpowiedzialność karno-skarbową Wykonawcy z tego tytułu.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów zawartych w pkt. 23 umowy, tak, aby
termin płatności był określony od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanych modyfikacji
istotnych postanowień umowy.
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