Numer sprawy: UA.271.1.14.2016

Orli Staw, dnia 03.11.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina”.

Pytanie nr 1 - SIWZ – rozdział 1 pkt 1.8 i rozdział 14 ppkt 14.2.1 i pkt 14.2.3, załącznik nr 2 - §2 ust. 2 i 4, §11
ust.1 pkt 1) i 3) oraz §12 ust.5.
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający
może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu,
jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione na podstawie dokumentacji
przetargowej. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w dokumentacji przetargowej będą oznaczały zmianę
przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:
„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych,
które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej.”
Mając powyższe na uwadze, prosimy o uwzględnienie ww. modyfikacji również w §2 ust. 2 i 4, §11 ust.1 pkt 1)
i 3) oraz §12 ust.5 umowy.
Ad. 1
Zamawiający pozostawia zapisy bez modyfikacji. Zmiany grup taryfowych odbywają się na zasadach
określonych w umowie dystrybucyjnej (zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) po
uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) oraz Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020),
art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli Zamawiający przewidział taką
okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia
określił obecne grupy taryfowe i opisał je w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w kolumnie pod
nazwą: „obecna grupa taryfowa”. Z uwagi na roczny okres realizacji Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć
czy w trakcie tego okresu nastąpi okoliczność, że będzie wnioskował do OSD o dokonanie zmiany grup
taryfowych lub też w ramach skorzystania z prawa opcji włączy punkty z grupy taryfowej niewymienionej na
dzień ogłoszenia, dlatego opisał tą okoliczność zgodnie z przepisami ustawy Pzp, na wypadek wystąpienia takiej
okoliczności.

Pytanie nr 2 - SIWZ – załącznik nr 1
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zużycia energii elektrycznej dla
taryfy: B23 w każdej ze stref.
Powyższe dana mogą skutkować zaoferowaniem przez Wykonawcę korzystniejszej ceny energii elektrycznej w
ofercie złożonej Państwu.
Ad. 2
Zamawiający informuje, że zużycie zostało podane w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 3 – załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej
B23 jest dostosowane do zasady TPA.?
Ad. 3
Zamawiający informuje, że układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B23 jest dostosowany do zasady
TPA.

Pytanie nr 4 - SIWZ – załącznik nr 1
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie przewidzianym w wykazie? Jeśli tak – jakie są
terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?
Ad. 4
Termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w sposób umożliwiający jego
rozpoczęcie zgodnie z terminami podanymi w załączniku nr 1.

Pytanie nr 5 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §2 ust. 2, 4, 6
Wykonawca informuję, że zwiększenie jednostkowej mocy umownej ponad wcześniej zamówioną moc
przyłączeniową, może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego, zgodnie
z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.
Ad. 5
Zamawiający przyjął do wiadomości informację.

Pytanie nr 6 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §5 ust. 2 pkt. 6
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu i zmianę do poniższej treści:
„6) terminowe i poprawne złożenie do OSD „Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej” tzw. ZUSEE w
imieniu własnym i Zamawiającego umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do punktów
poboru w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy pod warunkiem, że Zamawiający terminowo
przekaże Wykonawcy wszelkie, poprawne dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy
energii elektrycznej.”
Ad. 6
Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie nr 7 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §5 ust. 2 pkt. 10)
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez Zamawiającego i znajdować się będą
na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem
dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa
energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej.
Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
Ad. 7
Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie nr 8 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §5 ust. 2 pkt. 10)
W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisów ust. 2 lit. l), Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy
Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel, zawierał następujące
kolumny:
- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
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- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury
- Data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach
Ad. 8
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie zestawienia zawierającego przedstawione dane, ponieważ
wymaga, aby zestawienie, o którym mowa zawierało informację o cenie jednostkowej.

Pytanie nr 9 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §5 ust. 3 pkt. 2)
Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi
dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii
elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.
Ad. 9
Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji. Informacje, o których mowa w w/w zapisie są dla
Zamawiającego istotne ze względu na fakt dysponowania środkami pieniężnymi budżetowymi.

Pytanie nr 10 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §6 ust. 2 i 3
Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek Zamawiającego po uznaniu jego zasadności przez
Sprzedawcę. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu na termin złożenia wniosku przez Zamawiającego
oraz ze względu na termin 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku przez Sprzedawcę, uwzględnienie bonifikaty
na fakturze za ten sam okres, którego bonifikata dotyczy lub też za okres bezpośrednio następujący po tym
okresie, może nie być możliwe do zrealizowania.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści:
„Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego
zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców.”
Ad. 10
Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie nr 11 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §7 ust. 9
Informujemy, iż w systemie bilingowym Wykonawcy, każdy kontrahent ma podany indywidualny nr rachunku,
na który winien dokonywać wpłat, numer ten jest podawany każdorazowo na fakturze, jak i na dołączanym do
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faktury poleceniu przelewu. Numer rachunku nadawany jest po utworzeniu konta w systemie bilingowym.
Prosimy o wykreślenie zapis w zakresie wskazania r-ku w umowie.
Ad. 11
Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie nr 12– SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §7 ust. 13 pkt 3 i 4)
Wykonawca informuje, iż FV korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych danych pomiarowo –
rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur
korygujących w sposób wskazy w ust. 13 pkt 3) i 4). Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie.
Ad. 12
Zamawiający informuję, że §7 załącznika nr 2 – umowy sprzedaży energii elektrycznej nie zawiera ust. 13

Pytanie nr 13 – SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §8 ust. 1 pkt 3) i 4)
Wykonawca zwraca się prośba o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kar umownych za opóźnienia w
przesłaniu zestawień o którym mowa w §5 ust.2 pkt 7) i 10). 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.
Ad. 13
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kary umowne zawarte w
umowie są zabezpieczeniem dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy.

Pytanie nr 14 – SIWZ - załącznik nr 2 –– umowa sprzedaży energii elektrycznej - §9 ust. 2
Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od
Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające
Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym
zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie
w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ad. 14
Zapis w umowie nie dotyczy zwłoki w rozpoczęciu wykonania umowy, lecz opóźnienia Wykonawcy w
rozpoczęciu realizacji umowy, czyli zaniedbania ze strony Wykonawcy m.in. niepoinformowania
Zamawiającego o negatywnej weryfikacji i braku możliwości terminowego dostarczenia przez Zamawiającego
poprawnych danych.
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie nr 15 - SIWZ - załącznik nr 2 – umowa sprzedaży energii elektrycznej - §9 ust. 4 pkt. 2) i 3)
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na
brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne
uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.
Ad. 15
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.
Pełnomocnik Zamawiającego
EnMedia Sp. z o.o.
Aleksandra Tańska
Specjalista do spraw zamówień publicznych
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