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I.271.DE.1.18

Brody, dnia 04.05.2018r

Wykonawcy pobierający
materiały przetargowe

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział
w postępowaniu przetargowym:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku
zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu
certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu
energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w
życie właściwych przepisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza podpisania umowy drogą korespondencyjną.
4. Czy Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów Prawa Energetycznego?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający jest odbiorcą końcowym.
5. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu Umowy załącznik nr. 6 „za dzień zapłaty uznaje
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego” na zapis „za dzień zapłaty uznaje się
uznanie rachunku bankowego Wykonawcy” Wykonawca wyjaśnia, iż obciążenie konta
Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonanie zapłaty, gdyż realizacja przelewu może
być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający
dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał
za nią środków pieniężnych.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §6 ust. 6 wzoru umowy.

6. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji kto jest Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
Odpowiedź:
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej,
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna.
7. Wykonawca informuje, że procedura zmiany sprzedawcy trwa co najmniej 21 dni, w
związku z tym Wykonawca może nie zdążyć ze zmianą sprzedawcy w terminie od
01.06.18 r. w związku z tym prosimy do zmianę terminu rozpoczęcia dostaw energii
elektrycznej na 01.07.2018 r. jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie z
§8 ust. 1 umowy, tj. po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy,
podpisaniu umów dystrybucyjnych.
8. Wykonawca prosi o udostępnienie załącznika nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia załącznik nr 1 w wersji edytowalnej.
9. Wykonawca prosi o informację czy jest to pierwsza zmiana sprzedawcy energii
elektrycznej?
Odpowiedź:
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz kolejny.
10.
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji
elektronicznej (Word, Excel)?. Wykonawca będzie potrzebował:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.
Są to dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umów.

11. Czy Zamawiający ma zawarte nowe umowy o świadczenie usług dystrybucji na czas
nieokreślony? Jeżeli nie to czy Zamawiający zawrze nowe umowy przed rozpoczęciem
procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający ma zawarte nowe umowy o świadczenie usług dystrybucji na czas
nieokreślony.
12. Czy Zamawiający w ramach aktualnej umowy przyjął oferty promocyjne lub jest
członkiem programów lojalnościowych? Jeżeli tak czy wziął ten fakt pod uwagę przy
określaniu terminu rozpoczęcia sprzedaży przez nowego Sprzedawcę?
Odpowiedź:
Nie.
13. Czy Zamawiający zmieni w par. 5 ust 2 spójnik „oraz” na spójnik „lub”. Wskazane
powody zmiany ceny mogą wystąpić niezależnie od siebie w związku z czym
niewłaściwe jest zastosowanie w tym przypadku koniunkcji. Wnosimy o zmianę zapisu.
Odpowiedź:
Tak. . Zamawiający zmieni w par. 5 ust 2 spójnik „oraz” na spójnik „lub”.
14. Czy Zamawiający zawrze we własnym zakresie umowy o świadczenie usług dystrybucji
dla ppe gdzie będzie to konieczne, przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy?
W celu przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy konieczne jest posiadanie przez
Zamawiającego zawartych umów o świadczenie usług dystrybucji, przynajmniej na okres
trwania umowy sprzedaży.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.
Dotyczy to każdego z punktów poboru wymienionych w załączniku do SIWZ.
15. Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do występowania w imieniu wszystkich
podmiotów wymienionych w SIWZ?
Odpowiedź:
Tak.
16. Czy Zamawiający uzupełni par 6 ust. 2 o zwrot „ceny jednostkowej energii elektrycznej
netto”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmieni zapis na:
Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w
układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej netto
określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek
VAT według obowiązującej stawki.
17. Czy Zamawiający przy naliczeniu ewentualnych kar umownych wystawi Wykonawcy
odpowiednią notę obciążeniową? Wykonawcy mogą rozliczać kary umowne jedynie w
oparciu o noty obciążeniowe.
Odpowiedź:
Zamawiający przy naliczeniu ewentualnych kar umownych wystawi Wykonawcy
odpowiednią notę obciążeniową.
18. Czy Zamawiający zmieni termin rozpoczęcia dostaw na 01.07.2018r.? Informujemy, że
ze względu na obowiązujące procedury i terminy do zgłoszeń nowych umów do OSD,
TERMIN WSKAZANY PRZEZ Zamawiającego jest niemożliwy do zrealizowania.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie z
§8 ust. 1 umowy, tj. po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy,
podpisaniu umów dystrybucyjnych.

19. Dot. Par. 6 ust 6. Czy Zamawiający doda do projektu umowy zapis określając, że
terminem spełnienia świadczenia pieniężnego w przypadku płatności fv jest uznanie na
rachunku Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §6 ust. 6 wzoru umowy.
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