Pvtanie

]-:

się z zapytaniem czy

Zamawiający przekaze niezbędne dane
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel
niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował

Zwracamy

następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla kazdego 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;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;

Odpowiedź na pyt. 1
Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniejw dniu podpisania umowy.
Pvtanie 2:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NlP, Regon, KRS)
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź na pyt. 2
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa i przekaze niezbędne
dokumenty.
Pvtanie 3:
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? jeŚli tak, to prosimy o jego
wskazanie. lnformacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź na pyt. 3
Zamawiający nie posiada wybranego Sprzedawcy rezerwowego. Zamawiający dokona
przedłużenia obecnie obowiązującej umowy do dnia 31 lipca 201-8 dając tym samym czas na
dokonanie zmiany sprzedawcy energii.
Pvtanie 4:
Czy 7amawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy ?
Jeśliwypowiedzenie umów lezy w gestii nowego Wykonawcy, prosimy
o wskazanie:

a)

jaki jest właściwyokres wypowiedzenia., który jest niezbędny do przeprowadzenia
prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy
b) czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone tj. sprzedazowe, czy kompleksowe ?

c)

czY dla Wskazane8o PPE będzie to pierwsza czy kolejna zmiana
sprzedawcy ?

Odpowiedź na pyt.4
Umowa wYgaŚnie bez konieczności wypowiadania ze względu na
czas na jaki została zawarta.

Pvtanie 5:
czy istnieje możliwośćpodpisania umów drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pyt. 5
Tak, istnieje możliwośćpodpisania umów drogą korespondencyjną
Pvtanie 6:
SIWZ pkt, 4): Czy Zamawiający ma Świadomośc, że złożenie
oferty w dniu O4.06.2a18 r,, a
nastęPnie zachowanie pozostałych ustawowych terminów, prowadzących
do wyboru
WYkonawcY/ najkorzYstniejszej oferty, spowoduje przesunięcie terminu
rozpoczęcia
sPrzedaŻY, co W efekcie doProwadzi do rezerwowej sprzedaży
energii elektrycznej dla
Zamawiającego za ten okres ? Wobec powyższego wnioskujemy
o zmianę terminu
rozPoczęcia sPrzedaŻY na dzień 01,08.2018 r, lub dodanie zapisu:
,,Umowa zostaje zawarta
na czas okreŚlony z planowanym terminem sprzedaży od dnia 01_.07 ,2oL8
r. do dnia
30,06,2019 r,, lecz nie wcześniejniż po pozytywnym przeprowadzeniu
procedury zmiany
Sprzedawcy."
Odpowiedź na pyt. 6
Zamawiający dokona przedłuzenia obecnie obowiązującej umowy
do dnia 31 lipca 2018
dając tYm samYm czas na dokonanie zmiany sprzedawcy
energii, Zmodyfikuje również zapisy
- termin sprzedaży od 01.08.2018 r.
Pvtanie 7:
CzY ZamawiającY oczekuje podpisania Umowy na wzorze
Umowy Wykonawcy, który będzie
uwzględniał lstotne Postanowienia Umowy zawarte w SIWZ, czy
Zamawiający samodzielnie
przygotuje Umowę i przedłoży ją Wykonawcy?
Odpowiedź na pyt. 7
za m awiający samodziel n ie przygotuje u mowę i przedł
ożv jąwykonawcy,
Pvtanie 8:
WnioskujemY o doPisanie w par, 3 ust. 2 lstotnych Postanowień
Umowy, zapisu: ,,Bonifikata
zostanie wYPłacona Pod warunkiem złozenia uzasadnionego
wniosku przez Zamawiającego
oraz PozYtYwnie rozPatrzonego przez Wykonawcę, Wykonawca musi
ocenić, ,ry ,"rił"
p rzesłan ka powod ująca nal iczen
ie bon ifikaty.
Odpowiedź na pyt.8
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.
Pvtanie 9:

Dot, Par,

7 ust. 2

lstotnYch Postanowień Umowy. lnformujemy, że dostawa energii
elektrYcznej nie moŻe rozpocząc się w tym samym dniu, w którym
następuje rozwiązanie

UmowY z dotYchczasowYm Sprzedawc
ą,lecz w dniu następnym po dniu rozwiązania umowy,
pod warunkiem przyjęcia Umowy do realiz acji przez oSD.
Dodatkowo, termin wykonania

zamówienia okreŚlonY w par. 7 ust. ]. wzoru lstotnych postanowień
Umowy jest
niePrecYzYjnY dla WYkonawcy, by mógł on dokonać dokładnej
wyceny. Zgodnie z art.

ż9

ustawY PzP obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne

Przedmiotu zamówienia,

w tym także terminu

i

wyczerpujące określenie

realizacji zamówienia. Dla firm
ener8etYcznych kwestia terminu dostaw energii elektrycznej jest kluczowa dla sporządzenia
oferty. Wnioskujemy o ścisłeokreślenieterminu zamówienia.
Wobec Powyzsze8o wnioskujemy o wykreślenie par. 7 ust. 1 i 2 lstotnych postanowień
UmowY i wProwadzenie nowego punktu w brzmieniu: ,,Umowa zostaje zawarta na czas
okreŚlonY iobowiązuje od dnia OI.07.2OI8 r. do dnia 30.06.2019 r,,lecz nie wcześniejniż po
PozYtYWnYm Przeprowadzeniu procedury zmiany Sprzedawcy i przyjęciu Umowy do realizacji
przez OSD."
Odpowiedź na pyt. 9
Zamawiający dokona przedłużeniaobecnie obowiązującej umowy do dnia 31 lipca 2018
dając tYm samym czas na dokonanie zmiany sprzedawcy energii. Zmodyfikuje również zapisy
- termin sprzedaży od 01.08.2018 r.
Pvtanie ].0:

Mając na uwadze zapis par.

7 ust. 4

lstotnych Postanowień Umowy, wnosimy

o okreŚlenie katalogu sytuacji, w których możliwe będzie zmniejszenie ilościppE.
Odpowiedź na pyt. 10

Zamawiający nie planuje zmniejszenia ilości PPE.

Pvtanie 1]-:
Wnioskujemy o wykreŚlenie par. 7 ust. 6 wzoru Umowy fragmentu zdania ,,(...) pomimo
uPrzedniego Powiadomienia na piśmieo zamiarze wypowiedzenia umowy
i wYznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych
i bieŻącYch naleznoŚci" oraz dostosowanie wskazanego paragrafu, do obowiązujących
zaPisów Prawa energetycznego tj. art. 6b ust. ]- ,,Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalnoŚĆ gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii
moze WstrzYmaĆ, z zastrzeŻeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:
1) w wYniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw
lub energii;
Odpowiedź na pyt. 11
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu,
Pytanie 12:

2 ust. lstotnych Postanowień Umowy, wskazujący chęci
zwiększenia iloŚci zużycia o +f - 1,0 % przez Zamawiającego, prosimy o informacjQ, czy
Zamawiający skorzysta z prawa opcji (art, 34 ust, 5 ustawy P7P), czy z zamówienia
dodatkowego, zgodnie z art, 67 ust. 1 pkt. Z ustawy PZP.
Odpowiedź na pyt. 12
ZaPis Par. 2 ust. lstotnych Postanowień Umowy świadczy tylko o tym, iż Zamawiający szacuje
Mając na uwadze zapis par.

ilośćzuzycia energii, a nie wyraża chęci zwiększenia ilościzużycia.

Pvtanie 13:
Mając na uwadze zapis w par. B ust. 1 lit a) lstotnych Postanowień Umowy, wnioskujemy o
okreŚlenie i uwzględnienie w Umowie katalogu sytuacji dotyczących zmian będących
następstwem
okoliczności
po
leżących
stronie
Zamawiającego.
w chwili obecnej zamawiający może dokonać zmian w każdej sytuacji,

Odpowiedź na pyt. 13
Zamawiający uważa zapis za wystarczająco doprecyzowany.
Pvtanie ].4:

lstotnych Postanowień Umowy: Wnioskujemy o wyjaŚnienie
co Zamawiający ma na myśliw stwierdzeniu o,,działaniach administracji" ijak nalezY według
Zamawiającego interpretować słowo administracja? Kogo Zamawiający ma na mYŚli.
Dodatkowo prosimy o określeniei uwzględnienie w Umowie katalogu sytuacji dotyczącYch

par.

8 ust. 1 lit b)

astępstwe m działa n ia ad min istracji.
Odpowiedź na pyt. 14
Zamawiający informu je, że działania administracyjne to takie, które obejmują swoim
zakresem działania administracji publicznej, regulowane przez normy prawne. Zdaniem
Zamawiającego par. 8 ust. 1 lit b) nie wymaga dookreślenia katalogu sytuacji dotyczącYch
zmian będących następstwem działań administracji.

zmia n będących

n

Pvtanie 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przyPadku
nieprzekazania przez oSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo - rozliczeniowych do
Wykonawcy?
Odpowiedź na pyt. 15
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku niePrzekazania
przez oSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo - rozliczeniowych do WYkonawcY.
Pvtanie ].6:
Wnioskujemy o wskazanie oddziału Operatora Systemu Dystrybucyjnego/ do sieci którego
przyłączony jest punkt poboru energii elektrycznej wskazany w S|WZ rozdzial3) Pkt. 3.
Odpowiedź na pyt. 16
PGE Dystrybucja S.A, Oddział Łódź.

Pvtanie ].7:
Wnioskujemy o dodanie do par. 7 lstotnych Postanowień Umowy następującego zaPisu:

wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego
następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu UmowY dotarło

,,Rozwiązanie Umowy

na skutek

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
od dokonania wypowiedzenia Umowy.
zawarcia Umowy do
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

- odszkodowanie o*..lJl;u'lJ;;:",,,
PrzYchód jaki uzYskałby Wykonawc a ze sprzedazy energii przewidzianej
w planie sprzedazy energii po cenach określonychw § ... Umowy
, w okresie od dnia
rozwiązania

CE

-

Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj, do
WYjaŚniamY, Że bezPodstawne wypowiedzenie Umowy

...,....,..........,.....;

będzie stanowiło ryzyko
dla WYkonaWcY/ a okreŚlone odszkodowanie jak powyzej
zrekompensuje ewentualne straty i
pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.
Odpowiedź na pyt. 17
ZamawiającY nie wyraŻa zgody na dodanie do par.
7 lstotnych postanowień Umowy
powyższego zapisu.
Pvtanie 18:
WnioskujemY o wskazanie właściwegookresu rozliczeniowego
dla grupy taryfowej
wskazanej w S|WZ rozdział 3) pkt. 3.
Odpowiedź na pyt. 18
Okres rozliczeniowy jest miesięczny.
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