Data aktualizacji: 07.09.2018 r. g. 13.30

Numer postępowania: ZP/PN/08/9/2018

Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych 612373-N-2018 z dnia 04.09.2018 r. Zakup energii elektrycznej w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) Odpowiedzi na wniesione zapytania

Pytanie 1
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji
elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: Odpowiedź: TAK
a)
danych:
 adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
 numer NIP
 numer REGON
 kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
 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
Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po
raz pierwszy? Kto jest Państwa obecnym Sprzedawcą? Odpowiedź: Kolejna zmiana sprzedawcy. Aktualny
sprzedawca: GREEN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-304, ul. Antoniego Słonimskiego 6
Pytanie 3
Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na sprzedaż energii elektrycznej wraz
ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest rozdzielona na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę
o świadczenie usług dystrybucji? Czy jest to Państwa pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy energii
elektrycznej? Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy mamy podpisane następujące umowy:
a) Umowa dystrybucji zawarta 13.05.2013 r. z ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu –
umowa na czas nieokreślony.
b) Umowa sprzedaży zawarta 26.09.2016 r. z GREEN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-304,
ul. Antoniego Słonimskiego 6 z terminem realizacji do dnia 16.10.2018 r.
Pytanie 4
Termin wykonania zamówienia określony w rozdziale I SIWZ jest zbyt ogólny dla Wykonawcy, by mógł on
dokonać precyzyjnej wyceny. Zgodnie z art. 29 ustawy pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i
wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także terminu realizacji zamówienia. Dla firm
energetycznych kwestia terminu dostaw energii elektrycznej jest kluczowa dla sporządzenia oferty.
Wnioskujemy o ścisłe określenie terminu zamówienia, a przede wszystkim jego zakończenia. Odpowiedź:
Termin realizacji 24 miesiące, tj. rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi od dnia 17.10.2018 r.
Pytanie 5
W rozdziale XIX par. 4 ust. 1 e) wnioskujemy o zmianę zapisu na treść zgodną z obowiązującym prawem: „
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji” Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
Pytanie 6. SIWZ Rozdział XIX - projekt umowy ust. 1 pkt. 2.
1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez
Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii,
powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym
szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca
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otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na
powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty,
o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego,
następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarto do Wykonawcy. Zamawiający
zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania
Umowy." Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Patrz: Projekt umowy Par. 1
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: TAK

Pytanie 7. SIWZ Rozdział XIX - projekt umowy ust. 4 pkt. 1 lit. e.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na rozpatrzenie reklamacji
wynosi 14 dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do
treści: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury
złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez
Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji." Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dnia
07.09.2018 r.
Pytanie 8. SIWZ Rozdział XIX - projekt umowy ust. 5 pkt. 3.
Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii
elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej C2x jest Kilowatogodzina [kWh]. Ze względu na określenie przez
Zamawiającego w przedmiotowym zapisie oraz Załączniku nr 2.1 do SIWZ jednostki rozliczeniowej MWh,
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach
energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grupy taryfowej C21? Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
Pytanie 9. SIWZ Rozdział XIX - projekt umowy ust. 8 pkt. 7.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Przedstawicielem
Dostawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest……..
, tel………….e-mail……. Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę.
Pytanie 10. SIWZ Część II załącznik nr 2.1 pkt. 7.
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dostosuje przedmiotowy zapis na zgodny z zapisem
projektu umowy, tj. ust. 6 pkt. 2. Zdaniem Wykonawcy zapisy w tym zakresie nie mogą być rozbieżne.
Odpowiedź: Zmawiający modyfikuje zapis SIWZ
Pytanie 11
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 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 17.10.2018r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie
powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na
dzień 01.11.2018, lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 12
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez
Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie
odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie
przez OSD? Odpowiedź: TAK
Pytanie 13
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który
upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy,
że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem
umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego
procedurami. Odpowiedź: TAK
Pytanie 14
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca
będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: Odpowiedź: TAK
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danych dla każdego punktu poboru:
 nazwa i adres firmy;
 opis punktu poboru;
 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); grupa
taryfowa;
 planowane roczne zużycie energii;
 numer licznika;
 Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
 numer aktualnie obowiązującej umowy;
 data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 numer ewidencyjny PPE;
 czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy Odpowiedź: Kolejna zmiana sprzedawcy
b) dokumentów:
 pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 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.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane,
skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit.b) ustawy Prawo energetyczne.
a)

Pytanie 15
Wykonawca zwraca się prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie wyłącznie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii
elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji ? Odpowiedź: TAK. Umowa dystrybucji zawarta
13.05.2013 r. z ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – umowa na czas nieokreślony.
b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Odpowiedź: Umowa sprzedaży zawarta
26.09.2016 r. z GREEN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-304, ul. Antoniego Słonimskiego 6 z
terminem realizacji do dnia 16.10.2018 r.
Pytanie 16
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: TAK.
Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
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