Warszawa, dnia 08.08.2014 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I
JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”, ogłoszenie w BZP 260994 – 2014
W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 07.08.2014 r. Pełnomocnik
Zamawiającego – Gminy Kiełczygłów, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia, iż:
Zapytanie nr 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
- 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
- numer rachunku bankowego.
Odpowiedź 1
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże Wykonawcy dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy w wersji Excel i Word, tj.
- 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
-- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE
oraz wraz z podpisaną Umową sprzedaży energii elektrycznej:
- 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
Zapytanie nr 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 2
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie korzysta z ofert promocyjnych ani lojalizacyjnych. Sprzedaż dla
punktów objętych postępowaniem realizowana jest przez Sprzedawcę rezerwowego, tj. PGE Obrót S.A.
Zapytanie nr 3
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy.
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?

Odpowiedź 3
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie wnosi o zmianę grup taryfowych. Grupy taryfowe
zostały zmienione przy poprzednim postępowaniu z czego wynika, że układy pomiarowo – rozliczeniowe są
dostosowane do zasady TPA.

Zapytanie nr 4
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt Umowy”, § 2 ust. 2
Obowiązek
terminowego
przekazywania
danych
pomiarowo-rozliczeniowych
zgodnie
z IRiESD spoczywa na Operatorze Systemu Dystrybucyjnego, który dokonuje stosownych odczytów. W związku z
powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu.
Odpowiedź 4
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, ze zapis § 2 ust. 2 Projektu umowy pozostaje bez zmian i zdaje sobie
sprawę, że terminowe przekazywanie danych pomiarowo – rozliczeniowych spoczywa na OSD. Jednak w
sytuacji, gdy OSD nie przekazuje tych danych na bieżąco Wykonawca winien wnioskować do OSD o ich
natychmiastowe przekazanie.

Zapytanie nr 5
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt Umowy”, § 7 ust. 1
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w
którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tą
reguluje także art. 19 ust.13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz. 535 z późn. zm.).
Proponujemy zmianę przedmiotowych zapisu na następujący:
„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Odpowiedź 5
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że § 7 ust. 1 Projektu umowy pozostaje bez zmian.
Zapytanie nr 6
Dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów nakładających na Wykonawcę obowiązek zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Umowa oraz przepisy prawa energetycznego umożliwiają Zamawiającemu
sprawny nadzór nad realizacją umowy sprzedaży energii elektrycznej poprzez kary umowne czy też bonifikaty
za niedotrzymanie standardów jakości obsługi Klienta. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że konieczność
wniesienia zabezpieczenia umowy będzie miało negatywny wpływ na oferowane ceny przez Wykonawców.

Odpowiedź 6
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów nakładających na
Wykonawcę obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

/-/ Justyna Korytko
Pełnomocnik Zamawiającego

