Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej
na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00013.2016
l.dz.: ZP.KW-00150/16

Data:
12.05.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
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:
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
Odpowiedź: Część danych, o których mowa ww. zapytaniu, Zamawiający umieścił w załączniku nr 1 do SIWZ.
Pełnomocnictwo, w formie Uchwały, udzielone zostanie wybranemu Wykonawcy, niezwłocznie
po otrzymaniu od niego informacji niezbędnych do jego wystawienia. Pozostałe dokumenty i dane
informacyjne niezbędne do realizacji zadania, Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy na jego wniosek
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Dotyczy ofert promocyjnych
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku,
gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta z żadnych ofert promocyjnych ani lojalizacyjnych w ramach
obowiązującej obecnie umowy.
3. Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?
W zależności czy układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zdalnej transmisji danych uzależniony
jest czas wejścia w życie przyszłej umowy sprzedażowej.
Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układu pomiaroworozliczeniowego. W przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu właścicielem układów jest OSD, który
zobowiązany jest do dostosowania tych układów na swój koszt. W przypadku pozostałych klientów zasilanych
na średnim i najwyższym napięciu, prace te wykonują oni własnym kosztem i staraniem (w przyp. niniejszego
przedmiot zamówienia dotyczy punktów poboru należących do grup taryfowych Bxx) Taki Klient/Odbiorca jest
zobowiązany do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych przed zgłoszeniem do OSD umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z wybranym sprzedawcą. W przypadku nie
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dostosowanych układów pomiarowo - rozliczeniowych istnieje możliwość dłuższego przesunięcia w czasie
przeprowadzenia i spełnienia wymogów procedury zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Tak, układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane
do zasady TPA.
Dotyczy rozdziału II pkt. 8 lit. b SIWZ, rozdziału V pkt. 4 SIWZ, § 7 ust. 4 lit. c załącznika nr 7 do SIWZ oraz
załącznika nr 6 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.
Zapis § 2 ust. 7 załącznika nr 7 do SIWZ jednoznacznie określa zobowiązanie Wykonawcy do pełnienia funkcji
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy.
Wykonawca wyjaśnia, że usługa bilansowania handlowego na rzecz Zamawiającego świadczona jest przez
Wykonawcę na podstawie umowy Zawartej z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe danego
Wykonawcy. Jednocześnie informujemy, że bilansowanie handlowe nie jest realizowane w oparciu
o umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Pozostawienie przedmiotowego zapisu uniemożliwi
przystąpienie do przedmiotowego postępowania przez Wykonawców pomimo faktycznej możliwości realizacji
usługi bilansowania, o której mowa w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis Rozdziału II pkt 8 lit. b) oraz Rozdziału V pkt 4 SIWZ. Ponadto
Zamawiający wykreśla zapis w § 7 ust. 4 lit. c załącznika nr 7 do SIWZ.
Dotyczy rozdziału III SIWZ oraz § 7 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące:
„Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji zamówienia
zaplanowane zostało na 01.07.2016 r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie
obowiązujących umów, zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”
„Umowa wchodzi w życie, w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.07.2016 r., lecz nie wcześniej niż
z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów, zawarciu umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”
Wykonawca pragnie zauważyć, że zapis proponowany przez Zamawiającego we wzorze umowy nie zawiera
zapisów warunkujących rozpoczęcie sprzedaży od zawarcia umów dystrybucyjnych oraz przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Zdaniem
Zamawiającego zapisy projektu umowy są wystarczające.
Dotyczy § 1 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, dla punktów poboru objętych postępowaniem,
umożliwiając sprzedaż energii elektrycznej w ramach niniejszego zamówienia od dnia 01.07.2016r.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, dla punktów poboru objętych postępowaniem, zgodnie z zapisem
§ 7 ust. 4a i 5 załącznika nr 7 do SIWZ.
Dotyczy § 2 ust. 5, § 5 ust. 8 oraz § 7 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca wnosi o odstąpienie od zapisów warunkujących długość trwania umowy od wyczerpania wartości
umowy brutto lub o modyfikację przedmiotowych zapisów poprzez zobligowanie Zamawiającego
do odpowiednio wczesnego poinformowania Wykonawcy o zbliżającym się przekroczeniu maksymalnego
wynagrodzenia.
Propozycje modyfikacji:
„a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o przewidywanej dacie wyczerpania środków
na realizację niniejszej umowy i w dacie tej nastąpi rozwiązanie umowy między stronami.
b) Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za następstwa przekroczenia limitów środków, o których mowa
w ust.2.”
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający określił wolumen objęty przedmiotowym postępowaniem, jako
szacunkowy, zobowiązując Wykonawcę do dostarczania energii elektrycznej Zamawiającemu w ilości
odpowiadającej zapotrzebowaniu niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Zapisy SIWZ wydają się tym
samym niespójne.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie modyfikacji i wykreślenia przedmiotowych zapisów.
Dotyczy § 5 ust. 3 załącznika nr 7 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej netto w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku
akcyzowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny jednostkowej netto, w sytuacji ustawowej zmiany stawki
podatku akcyzowego.
Dotyczy § 5 ust. 4 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu
poboru, jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej
na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowychlub na podstawie prognoz zużycia, w przypadku braku
otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD wyliczonych na podstawie średniego zużycia
z poprzedniego okresu rozliczeniowego i cen jednostkowych energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej.”
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Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednocześnie informujemy,
że Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Dotyczy § 5 ust. 5 oraz 7 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące:
„Rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie w cyklu zgodnym z cyklem rozliczeniowym OSD.”
„Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednej faktury zgodnie z cyklem rozliczeniowym OSD dla
każdego Obiektu, zawierającej rozliczenie punktów poboru energii elektrycznej, wymienionych w Załączniku nr 2
i w Załączniku nr 3 do Umowy i według kolejności tam określonej. Rozliczenie powinno zawierać ilość zużytej
energii, cenę jednostkową netto, kwotę netto i brutto, dla każdego punktu poboru oddzielnie.”
W sytuacji, gdy okres rozliczeniowy OSD jest inny niż jednomiesięczny będzie to prowadziło do konieczności
wystawiania faktur z szacunkowym zużyciem energii elektrycznej i późniejszym korygowaniu faktur
po otrzymaniu danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian w § 5 ust. 5 oraz 7
załącznika nr 7 do SIWZ:
§ 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie w cyklu zgodnym
z cyklem rozliczeniowym OSD.
§5 ust.7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednej faktury zgodnie z cyklem
rozliczeniowym OSD dla każdego Obiektu, zawierającej rozliczenie punktów poboru energii elektrycznej,
wymienionych w Załączniku nr 2 i w Załączniku nr 3 do Umowy i według kolejności tam określonej. Rozliczenie
powinno zawierać ilość zużytej energii, cenę jednostkową netto, kwotę netto i brutto, dla każdego punktu
poboru oddzielnie.
Dotyczy § 5 ust. 6 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu.
Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy danych pomiaroworozliczeniowych w terminie 5 dni roboczych od dokonania odczytu.
Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Ewentualna rozbieżność w ilości zużytej energii elektrycznej wykazanej na fakturach dystrybucyjnych
i na fakturach za sprzedaż może tym samym wynikać z błędnych danych przekazanych przez OSD. Zgłoszenie
Zamawiającego winno następować w formie reklamacji i podlegać weryfikacji oddzielnie dla każdego
z przypadków. Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia zgłoszenia Zamawiającego bez zapisów
dotyczących każdorazowej weryfikacji wydaje się tym samym bez zasadne.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Dotyczy § 6 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Ustala się termin płatności faktur 21 dni, licząc od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury.
Faktury będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.”
Uzależnienie terminu płatności od daty doręczenia faktury będzie rodziło wiele trudności
w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym, kiedy Zamawiający otrzymał
fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe
automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Dotyczy § 6 ust. 4 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Datą zapłaty faktury jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Obciążenie konta bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż realizacją
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 zmienia brzmienie § 6 ust. 4, który otrzymuje nowe brzmienie: „Datą zapłaty faktury
jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Dotyczy § 7 ust. 8 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez usunięcie następującej treści:
„…pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia
dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.”
Zapis jest niezgodny z art. 6b.1 ustawy prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub
dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje,
z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone
usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.
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Dodatkowe powiadomienie oraz 14 dniowy termin na zapłatę dotyczą jedynie dostaw energii elektrycznej
do odbiorców w gospodarstwach domowych, co uzasadnia dokonanie postulowanej przez Wykonawcę zmiany.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Dotyczy § 8 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu lub o dodanie do wskazanego artykułu
następującego ustępu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Powiat/Szpital, z przyczyn
za, które odpowiedzialności ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego
w § 2 ust. 5 pkt. 1/pkt. 2 Umowy.”
Nakładanie jednostronnego obowiązku pokrywania kar przez Wykonawcę narusza równouprawnienie stron
w stosunku cywilnoprawnym.
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia zaproponowany zapis, w ten sposób, że w umowie dodane zostają
w § 8 ust. 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
„2. Powiat zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Powiat, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 5 pkt
1 Umowy.
3. Szpital zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Szpital, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 5 pkt
2 Umowy.”
W związku z powyższym zmienia się numeracja kolejnych ust.
Dotyczy § 8 ust. 3 oraz 4 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku pokrywania przez Wykonawcę
dodatkowych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zamawiającemu przysługują bonifikaty
za niedotrzymanie standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym.
Zamawiający winien mieć ponadto świadomość, że im wyższe ryzyko poniesienia kar umownych przez
Wykonawców, tym wyższa cena jednostkowa zaoferowana w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Dotyczy § 8 ust. 6 załącznika nr 7 do SIWZ
Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż konieczne
będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających z not obciążeniowych. Ponadto
Wykonawca powinien otrzymać informację, z jakiego tytułu zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych.
Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.”
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowe brzmienie § 8 ust. 8 (przed zmianą dokonaną w pkt 15 niniejszego
pisma - § 8 ust. 6 projektu umowy), tj.: Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej i poinformowaniu
o wysokości kar i sposobie ich wyliczenia.
Dotyczy § 9 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, niedotrzymanie
zobowiązań przez kontrahentów Wykonawcy oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy do wykonania
Umowy, wydawanych przez władzę publiczną.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.
Umowy w zamówieniach publicznych zawierane są na czas określony. Obowiązek jednoznacznego określenia
terminu realizacji zamówienia spoczywa na Zamawiającym. Cena przedstawiona w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego podlega indywidualnej wycenie dokonanej w oparciu o dane przedstawione przez
Zamawiającego oraz aktualną, w chwili wyceny cenę energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii.
Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązuje się do zakupu danego wolumenu energii elektrycznej
w określonym czasie zgodnie z aktualną ceną na towarowej giełdzie energii.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu.
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 3 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.
Cena jednostkowa przedstawiona przez Wykonawców w postępowaniu podlega indywidualnej wycenie
w oparciu o dane przedstawione przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach oraz jest niezmienna przez cały
okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian obowiązujących przepisów prawa (VAT, podatek akcyzowy).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu.
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 4 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących zmian grup taryfowych w imieniu
Zamawiającego. Wykonawca wystawia faktury na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych z OSD. Grupy
taryfowe, moce umowne oraz warunki ich zmian określa umowa dystrybucyjna, która winna być zawarta
pomiędzy Zamawiającym a lokalnym Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 10 ust. 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: zmianę wartości mocy
umownej lub taryfy na żądanie Zamawiającego, w zakresie grup taryfowych wycenionych w ofercie i będących
przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis w § 10 ust. 1 pkt 5.
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 4 oraz 5 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ i projektu umowy zapisu o tym, że Zamawiający może zmieniać grupy
taryfowe dla istniejących punktów poboru oraz może dodawać nowe PPE jedynie w obrębie tych grup
taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.
Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia winien być
jednoznacznie określony przez Zamawiającego, tym samym zmiana grup taryfowych dla istniejących punktów
poboru na inne grupy taryfowe niż wycenione w ofercie będzie niezgodna z przedmiotem zamówienia i będzie
wiązała się z dodatkowym obciążeniem dla Wykonawcy, które nie zostało uwzględnione przy tworzeniu oferty
przetargowej.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 10 ust. 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: zmianę wartości mocy
umownej lub taryfy na żądanie Zamawiającego, w zakresie grup taryfowych wycenionych w ofercie i będących
przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis w § 10 ust. 1 pkt 5.
Dotyczy § 10 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 3 pkt. 1 załącznika nr 7 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących zmian lub braku zmian w umowie w sytuacji
zmiany Taryfy. Zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczną odnoszą się do
usług dystrybucyjnych wynikających z oddzielnych umów o świadczenie usług dystrybucji, które winny być
zawarte między Zamawiającym a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnym. Ceny Taryfowe
i ewentualne ich zmiany nie mają tym samym zastosowania do przedmiotu zamówienia tj. sprzedaży energii
elektrycznej, która odbywa się w oparciu o SIWZ i załączniki oraz ofertę Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w § 10 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 1 załącznika nr 7 do SIWZ.
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:
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
Odpowiedź: Część danych, o których mowa ww. zapytaniu, Zamawiający umieścił w załączniku nr 1 do SIWZ.
Pozostałe dokumenty i dane informacyjne niezbędne do realizacji zadania, Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy na jego wniosek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Pełnomocnictwo,
w formie Uchwały, udzielone zostanie wybranemu Wykonawcy, niezwłocznie po otrzymaniu od niego
informacji niezbędnych do jego wystawienia.
Prosimy o dodanie do SIWZ oraz wzoru umowy zapisu: „W przypadku zmiany wynikającej z przepisów prawa:
stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, zawarte w umowie ceny ulegną automatycznej zmianie
stosownie do zmienionych przepisów”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny jednostkowej netto, w sytuacji ustawowej zmiany stawki
podatku akcyzowego .
Zapisy nakładające kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy nałożone tylko na Sprzedawcę (…Wykonawcę….)
stanowią naruszenie zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym. W związku z powyższym
wnioskujemy o dołączenie punktu, który nakłada na Zamawiającego karę umowną za odstąpienie od Umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10%.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 15 niniejszego pisma.
Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o uzupełnienie w Załączniku nr 7 do SIWZ, § 7 wzoru umowy
o następujący ustęp: „Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego
następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
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Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże
w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie
rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby
rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy
do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego
ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej
według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):
OPR = 35 % * CE

28.

29.

30.

31.

32.

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;
CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii
zawartym w SIWZ do umowy po cenach określonych w zał. nr 1, w okresie od dnia rozwiązania Umowy
do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Prosimy o informację, czy miesięczny okres rozliczeniowy o którym mowa w § 5 ust. 5 wzoru umowy jest
zgodny z okresem rozliczeniowym OSD na którym znajdują się obiekty Zamawiającego? Informujemy,
że rozliczenia za zużytą energię odbywają się na podstawie danych otrzymanych od OSD i okresy rozliczeniowe
muszą być zgodne z OSD.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 10 niniejszego pisma.
Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94 Sądu
Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku
bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc
najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą
kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela
stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego
rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje
klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - zgodnie
z postanowieniami Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się
z propozycją zmiany zapisu § 6 ust. 4 wzoru umowy na zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania
z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 13 niniejszego pisma.
W § 6 ust. 2 wzoru umowy znajduje się stwierdzenie odnośnie terminu płatności: „Ustala się termin płatności
faktur 21 dni, licząc od dnia doręczenia jednostkom,…” Informujemy, iż termin płatności określony od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i 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 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi
faktury VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 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 Zamawiającego 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 terminami płatności i spowodować
odpowiedzialność karno – skarbową Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę
powyższych zapisów tak, aby termin płatności był określony od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Wnioskujemy o wykreślenie §5 ust. 8 wzoru umowy. Termin ostatecznego rozliczenia kosztów sprzedanej
energii elektrycznej został jasno określony w Ustawie Prawo Energetyczne a Art. 4j.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
W związku przedmiotem postępowania tj. wyłącznie sprzedażą energii elektrycznej, wnioskujemy o wykreślenie
we wzorze umowy:
• §1 ust. 3 pkt. g)
• części zdania w §10 ust. 1 pkt. 6) „oraz dotyczące cen i opłat w Taryfie,”
• § 10 ust. 3 pkt. 1)
Powyższe zapisy powinny się znaleźć w umowie na dystrybucję energii elektrycznej bądź na umowie
na świadczenie usługi kompleksowej.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił zapisy § 10 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 1 załącznika nr 7 do SIWZ
w odpowiedzi na pytanie nr 23. Ponadto Zamawiający wykreśla zapisy § 1 ust. 3 pkt. g) oraz § 10 ust. 3 pkt 4
załącznika nr 7 do SIWZ.
Wnioskujemy o wykreślenie § 10 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy. 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: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Wnioskujemy o usunięcie załącznika nr 6 do SIWZ. Wyjaśniamy, że jako firma obrotu energią elektryczną
w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne jesteśmy uczestnikami rynku bilansującego, natomiast nie
posiadamy umowy wskazanej w SIWZ zał. nr 6 pn. „umowa uczestnika centralnego mechanizmu bilansowania
handlowego”. Pozostawienie w/w dokumentu spowoduje brak możliwości złożenia oferty przez naszą firmę,
a tym samym może dojść do naruszenia Art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co wskazuje,
że przetarg obarczony jest wadą, która uniemożliwia złożenie prawidłowych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 4 niniejszego pisma.
W rozdziale III termin realizacji zamówienia oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust.1.
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych
OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest
zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji
przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:
„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem … lecz nie wcześniej niż po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 2 ust.5. 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 otrzymuje informacji 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 dotarło do Wykonawcy. Zamawiający
zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy."
Jednocześnie prosimy o informację, 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: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że będzie na bieżąco kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych
na sfinansowanie zamówienia.
W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 5 ust.3. Z uwagi na możliwość zmiany w okresie
obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą ustawy prawo energetyczne wraz z aktami
wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem
praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu
do treści: „Ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej czynnej, według których rozliczana będzie
Sprzedaż ulegają zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej
ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia
aneksu do umowy.”
Prosimy także o odpowiednie uzupełnienie w załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 10 ust.1.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 6 ust.2. 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 liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 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. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. 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: „Ustala się termin płatności faktur 30 dni, licząc od dnia
wystawienia jednostkom, o których mowa w ust. 1, prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.
Faktury będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze”.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
39. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 6 ust.4. 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 zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 13 niniejszego pisma.
40. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust.6. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu
do treści: „W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym
a OSD zostanie rozwiązana bądź wygaśnie lub też Zamawiający będzie miał zamiar jej rozwiązania, umowa ta
w zakresie tych punktów poboru ulega rozwiązaniu przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie i uregulować należne płatności za zużytą energię
elektryczną do momentu rozwiązania umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
41. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust.8. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy
Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz
wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców
w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku
pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego
zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.
42. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust.1, 3, 4. Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych
są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się
z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości.
W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do
treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost
ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć
na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 15 niniejszego pisma.
43. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust.6. "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, a w związku z tym, w celu ich
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 udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 17 niniejszego pisma
44. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 10 ust.1 p.4). Wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „zmianę
wartości mocy umownej”, gdyż zgodnie z zapisem w § 2 ust.6 moc umowna, warunki jej zmiany określane są
każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD i nie dotyczą
przedmiotowej umowy.
Jednocześnie prosimy o dodanie zapisu o następującej treści: „Zwiększenie ilości punktów poboru oraz zmiana
taryfy dla istniejących punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych,
które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Ofercie Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 22 niniejszego pisma.
45. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii
elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie
przeprowadzana po raz pierwszy?
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy
nieokreślony?
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących
umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie
obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany
sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów
poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla
których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
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46.

47.

48.
49.

e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie
są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?
Odpowiedź:
Ad a) Zamawiający posiada aktualnie umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej, procedura zmiany
sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz pierwszy;
Ad b) Zamawiający nie posiada oddzielnych umów dystrybucyjnych;
Ad c) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENEA S.A. Obecnie obowiązująca umowa
kompleksowa na dostawę energii elektrycznej jest umową terminową, i realizowana będzie do dnia
30.06.2016 r.
Ad d) Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji dla poszczególnych punktów
poboru energii elektrycznej;
Ad e) Zamawiający nie posiada umów zawartych w ramach akcji lojalnościowych i programów promocyjnych.
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 wg 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: Pełnomocnictwo, w formie Uchwały, udzielone zostanie wybranemu Wykonawcy, niezwłocznie po
otrzymaniu od niego informacji niezbędnych do jego wystawienia.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument
zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
− nazwa i adres firmy;
− opis punktu poboru;
− adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
− grupa taryfowa (obecna i nowa);
− 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;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
− 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 być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego,
o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w pkt nr 1 niniejszego pisma.
Czy układ pomiarowy w taryfie B23 jest dostosowany do zasad TPA?
Odpowiedź: Tak, układ pomiarowy w taryfie B23 jest dostosowany do zasad TPA.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy:
1) Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące
zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
2) Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące
ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów do umowy, nie znając ich treści
na etapie toczącego się postępowania.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ w ten sposób, iż w Rozdziale XII SIWZ, po pkt 1 dodaje pkt 1a
o następującej treści:
Cenę oferty stanowi suma iloczynu cen jednostkowych brutto i ilości szacunkowej. Podane przez Zamawiającego
ilości energii elektrycznej są ilościami orientacyjnymi i służą wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert.
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Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w związku z bieżącymi potrzebami, do kwoty którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.:
a) Powiat Poznański – 30 punktów odbioru – 1.850.000,00 zł brutto,
b) Szpital w Puszczykowie – 1 punkt odbioru – 1.065.000,00 zł brutto.
W konsekwencji udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych zmian wyznaczone zostają nowe terminy:
− składania ofert – 06.06.2016 r. do godz. 11:00.;
− otwarcia ofert – 06.06.2016 r. o godz. 11:15;
− wniesienia wadium – 06.06.2016 r., do godz. 11:00.
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otarcia ofert pozostają bez zmian.

Załącznik:
Zmieniony projekt umowy.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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