
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu

rozwiązania dotychczasowej umowy kompleksowej dla punktów poboru energii elektrycznej dla

Gminy Gniewoszów:

- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa, 

-  okres  wypowiedzenia(jeśli  jest  on  dłuższy  niz  1  miesiąc,  rozpoczęcie  sprzedaży  energii

elektrycznej nie będzie możliwe od 01.01.2017r.)

- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej.

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania

wypowiedzenia  umów w imieniu  Zamawiającego.  Ponadto  nadmieniamy,  iż  informacja  ta  jest

istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych

punktów.

Ad 1.  Umowy są  zawarte  na  czas  nieokreślony a  okresy  wypowiedzenia  są  od  jednego  do  3

miesięcy. Wykonawca występuje w imieniu zamawiającego i zgodnie z okresami wypowiedzenia

następuje zmiana sprzedawcy.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne dla Gminy

Sieciechów zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Ad 2.
Umowy dystrybucyjne na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez zamawiającego będą zawierane

na czas nieokreślony zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy.

Pytanie  3. Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  podane  przez

Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności  moc umowna i  grupa taryfowa,  są

zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość

świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? 

Ad 3 Dane do przetargu były określane na podstawie faktur za energię elektryczną, należy zatem

brać pod uwagę, że są poprawne.

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i modyfikację formularza cenowego oraz § 5 ust. 1

Wzoru  Umowy  ,  gdyż  oświetlenie  uliczne  dla  ppe  występujących  w  przetargu,  wskazane  w

Załączniku nr 1 do umowy, rozliczane jest w taryfach jednostrefowych R i C11, a nie jak wskazano

w formularzu  i  Umowie  dwustrefowych,  natomiast  pozostałe  obiekty rozliczane  są  zarówno w

taryfach jednostrefowych, jak i dwustrefowych G11, C12a, C11, a nie jak wskazano w formularzu i

Umowie jednostrefowych. Ponadto nie wystepuje taryfa C12b.

Ad 4. Formularz cenowy zawiera ceny jednostkowe jedno i dwu strefowe. W formularzy oferty

należy wszystko zsumować. Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikacji wyżej wymienionych

dokumentów.

Pytanie  5. Dotyczy  §  6  ust.  1  Wzoru  Umowy.  Informujemy,  że  Wykonawca  w  procesie



fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora

Systemu  Dystrybucyjnego,  jednak  w  swoim  bilingu  parametryzuje  długość  trwania  okresu

rozliczeniowego.  W  związku  z  powyższym  prosimy  o  wskazanie  okresu  rozliczeniowego  w

odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2

miesiące czy 6 miesięcy.

Jednocześnie  wskazujemy   że  zmiana  parametrów  dystrybucyjnych  może  wiązać  się  z

koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą

dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca

zwraca  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  zapisu  następującej   treści:  „W przypadku  gdy  zmiana

parametrów dystrybucyjnych  wiązać  się  będzie  z  koniecznością  ponoszenia  dodatkowych  opłat

zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Ad 5.   Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umownych. Jako okres rozliczeniowy

proszę przyjąć termin 2-miesięczny.

Pytanie 6. 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 ?

Ad 6. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa.

Pytanie  7.  Zwracamy  się  z  zapytaniem czy  Zamawiający  przekaże  niezbędne  dane  do

przeprowadzenia  procedury zmiany sprzedawcy w wersji  elektronicznej  Excel  niezwłocznie  po

podpisaniu  umowy?  Wyłoniony  Wykonawca  będzie  potrzebował  następujących  danych  do

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- 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

 - numer PPE

oraz dokumentów:

* Pełnomocnictwo,

* dokument nadania numeru NIP,

* dokument nadania numeru REGON,

* KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

* dokument potwierdzający umocowania 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. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Ad 7. Zamawiający przekaże odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej.

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie

umowy drogą korespondencyjną.

Ad 8. TAK zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 9.  Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia

rozliczeń  za  zakupioną  energię  elektryczną  w  ramach  jednego numeru  NIP Zamawiającego  na

podstawie  faktur  VAT  ze  wskazanym  oddzielnym  subkontem  do  wpłat  należności

przyporządkowanym odrębnie  dla  każdej  z  wyszczególnionych  jednostek  organizacyjnych/grup

fakturowych  ?  Czy  też  Zamawiający  oczekuje  prowadzenia  rozliczeń  za  zakupioną  energię

elektryczną  w  ramach  jednego  numeru  NIP  Zamawiającego  na  podstawie  faktur  VAT  ze

wskazanym  jednym  subkontem  do  wpłat  należności  przyporządkowanym  do  wszystkich

wyszczególnionych  jednostek  organizacyjnych?  Czy obiekty  oświetlenia  ulicznego  mają  zostać

wyodrębnione  na  oddzielnej  fakturze  dla  poszczególnych  Zamawiających  (w  ramach  jednego

numeru NIP).

Ad 9 Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń w ramach jednego nr NIP z wyszczególnieniem

jednostki  organizacyjnej,  której  zakup dotyczy,  np.:  nabywca :Gmina Gniewoszów,ul.  Lubelska

16,2 6-920 Gniewoszów,NIP: 812-190-34-55,odbiorca:Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim

Kole.  W imieniu zamawiającego jednostki  podległe będą podpisywały odrębne umowy,  np.  dla

odbiorcy: szkoła, dyrektor szkoły. Obiekty oświetlenia ulicznego winny zostać wyodrębnione na

oddzielnej fakturze dla poszczególnych Zamawiających, w tym przypadku nabywca będzie tożsamy

z odbiorcą, zawsze będzie to gmina.

Pytanie 10. Dotyczy § 6 ust. 6 Wzoru Umowy oraz Rozdz. XIII  tabela  - termin płatności faktury.

Z uwagi iż termin płatności faktury jest drugim kryterium przy wyborze ofert,  zasadne jest aby



zamawiający nie narzucał 30 dniowego terminu w umowie, a jedynie zostawił puste miejsce na

wskazanie terminu. Ponadto w umowie widnieje zapis  „(...),  od daty wystawienia faktury,  a w

tabeli od otrzymania faktury.

Zwracamy się zatem z prośbą o ujednolicenie zapisów, tak aby Wykonawca mógł jednoznacznie

stwierdzić termin płatności faktury.

Ad 10. 30 dniowy termin płatności faktury zawarty w projekcie umowy stanowiącym załącznik do

siwz proszę traktować jako przykładowy,  w umowie zawartej z Wykonawcą zostanie wprowadzony

termin   zgodny  z  ofertą  Wykonawcy.  Termin  płatności  liczony  będzie  od  daty  wystawienia

faktury,wprowadzono korekty w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 11. Dotyczy § 9 ust. 3 Wzoru Umowy wraz § 5 ust. 2 Wzoru Umowy.

Z uwagi iż w § 5 ust. 2 Zamawiający jasno określił, że zmiana stawki podatku akcyzowego lub

podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację § 9 ust. 3 i

ujednolicenie zapisów.

Ad 11. zapisy zostały ujednolicone.

Pytanie 12. Dotyczy § 10 ust. 1 lit a) Wzoru Umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż

Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę

danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w

ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie 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  SIWZ  oraz  wycenione  w  Formularzu  Ofertowym

Wykonawcy.” 

Ad 11 Zamawiający nie widzi podstaw do nanoszenia zmian.

Pytanie 13. Dotyczy  § 11 i § 12 Wzoru Umowy.  Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie

zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność

ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści:

„Strony  ponoszą  wobec  siebie  odpowiedzialność  odszkodowawczą  na  zasadach  ogólnych

do wysokości poniesionej szkody (straty).” 

Ad 12 Ad 13 Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian we wzorze umowy.

Pytanie  14.czy  wyrażacie  Państwo  zgodę,  w razie  wygranego  przetargu  przez  firmę  […...]aby

umowy zostały podpisane na naszych drukach. 

Zamawiający nie  wyraża  zgody na  zmianę  druku  umowy,  dokumentacja  została  przygotowana

zgodnie ze standardem PZP.



Jeśli są we wzorze umowy zapisy nieakceptowalne przez potencjalnego wykonawcę, prosimy 
doprecyzować zapytanie.

Ad 10 Zamawiający nie widzi podstaw do nanoszenia zmian.


