Pytanie nr 1 - SIWZ

- rozdział 3)

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji

PromocYjnYch/Programów lojalnościowych. które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy
sPrzedaŻowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeślitak - jakie są terminy wypowiedzeń
tYch u mów/a neksów w ram ach a kcj i p romocyj nych/progra mów loja lnościowych ?
Odpowledź na pyt.

1

Zamawiający nie ma zawartych takich umów/aneksów.

Pytanle nr 2 - SIWZ

- rozdzial

3}

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 równiez załącznik do umowy.
WYłonionY Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy; NlP
- 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;

b) dokumentów:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

-

dokument nadania numeru NlP;

-

dokument nadania numeru REGON;

- kRs lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument Potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży

energii elektryczne j oraz pełnomocnictwa.

JednoczeŚnie informujemy, że OSD moze odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży
zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczno zakupu energii przez
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego/ o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b)
ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pyt.2
Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty do
PrzeProwadzenia Procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy,

Pytanie nr 3 - SIWZ - rozdział 3) pkt a
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?

Odpowiedź na pyt.3
ZamawiającY udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa na wzorze Wyknawcy.

Pytanie nr 4 - SIWZ

-

rozdzial 4|

Wykonawca informuje, iż biorąc pod uwagę:
o

termin na złozenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;

. termin na podpisanie umowy;

'

obowiązującY, zgodnie z lRiESD OSD, 2]. dniowy termin na przeprowadzenie procesu
zmiany sprzedawcy;
rozpoczęcie sprzedaży od dnia OLO7.2OL8 nie jest możliwe.

WYkonawca prosi o modyfikację zapisów w dokumentacji przetargowej poprzez
wskazanie daty rozpoczęcia sprzedaży, uwzględniającej powyzsze,
Odpowiedź na pyt.4

Zamawiający dokona przedłużeniaobecnie obowiązującej umowy do dnia 31 lipca 2018
dając tym samym czas na dokonanie zmiany sprzedawcy energii. Rozpoczęcie sprzedaży

nastąpi od dnia 01.08.2018.

Pytanie

5

-

załącznlk nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy - §5 ust. 3

Wykonawca informuje, że może wystawiać faktury tylko w oparciu o okresy rozliczeniowe
o dane pomiarowe udostępnionef przekazywane przez OSD,

i

Prosimy o modyfikację zapisów do treści:
ust, 4 ,,NaleznoŚĆ Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych

udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru
jako iloczyn ilościsprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii

elektrycznejokreŚlonejw §S ust.]- umowy. Do wyliczonej należnościSprzedawca doliczy
podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującejw dniu wystawienia FV stawki."
Odpowiedź na pyt. 5
Zamawiający dokona modyfikacji zapisów.

Pytanie 6

-

załącznik nr 6 do S|WZ

- istotne postanowienia umowy

- §5 ust. 3

Wykonawca informuje, iz w świetleprzepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych
to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców
danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania
danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym
zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami
przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD.
W związku z powyższym/ w przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian zapisów treści
w §5 ust, 3 (pytanie nr 5), zwracamy się z prośbąo wyjaśnienieczy Zamawiający uwzględni

obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie
prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych
Wykonawcy przez OSD?.
Odpowiedź na pyt.6
Zamawiający wyraził zgodę na zmianę zapisów

Pytanie 7

-

w

§5 ust. 3 (pytanie nr 5).

zalącznik nr 5 do SIWZ - istotne postanowienla umowy - §7 ust.

1

lnformujemy, że zgodnie z zapisami lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (lRiESD) 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 oraz pytaniem nr 4 Wykonawca zwraca się z prośbąo
zmodyfikowanie zapisu do treści:
,,Umowa wchodzi w życie w zakresie punktu poboru z dniem ..., lecz nie
wczeŚniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD (...)".

Odpowiedź na pyt. 7
Zamawiający dokona przedłużeniaobecnie obowiązującej umowy do dnia 31 lipca 2018
dając tym samym czas na dokonanie zmiany sprzedawcy energii. Nie ma potrzeby
modyfikacji zapisu.

PYtanie8 - SIWZ - załącznik nr

6

SIWZ-lPS- umowysprzedaży energiietektrycznej -

§

z

ust. 5

lnformujemy, 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 nalezności 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 wskazanego zapisu do treścizgodnej z ustawą Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pyt.8
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
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