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WYKONAWCY

dotyczy: zamowienie nr 2£/pn/2017 - dostawa energii elektrycziiej

Na podstawie art. 38 ust.2 w zw. z ust.la ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych, zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc zapytan do SIWZ, jakie wplyn^ly

w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego oraz udzielam

wyjasnien. Pytania - wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly zlozone przed uplywem terminu,

o ktorym mowa w art. 3 8 ust. 1 pzp.

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Wanmkow Zamowienia dotycz^cymi „Zakupu
energii elektrycznej", wnosimy o nast^puj^ce zmiany:

1. Formularz Oferty - wnosimy o wpisanie prawidlowego wolumenu zgodnego z danymi

zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia (SIWZ, Rozdzial III). Po zsumowaniu

planowanej ilosci w kWh na rok 2018 suma = 1 652 500 kWh.

Odpowiedz

Zamawiaj^cy dokonuje zmiany w pkt III. 1 SIWZ (tabela). W kolumnie „Planowana ilosc w kWh
na rok 2018" podana ilosb otrzymuje brzmienie 1 652 500 kWh.

W formularzu kalkulacja oferty, pkt la Kalkulacja ceny oferty, w kolumnie „Ilosc zamawianej
energii elektrycznej [kWh] (planowana)" podana ilosc otrzymuje brzmienie: „1 652 500".
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W zal^czeniu poprawiona str. 2 formularza oferty.

§ 2 ust. 3 wzora umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Planowana ilosc zamawianej energii elektrycznej 1 652 500 kWh".

Pytanie 2

Czy Zamawiaj^cy wyraza zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiaj^cy wyraza zgod? na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany
adres e-mail?

Odpowiedz

Nie. Zamawiaj^cy nie moze zaakceptowac takiej formy otrzymywania faktur.

Pytanie 4

Czy w przypadku braku otrzymania wskazan licznikdw od Operatora Systemu Dystrybucyjnego
w terminie Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc wystawienia faktur szacunkowych
(korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ci^glosci
przekazywania przez Zamawiajqcego srodkow finansowych przeznaczonych na zakup energii
elektrycznej i unikni^cia skumulowania si? znacznej kwoty za energi? elektryczn^ na rzecz
Sprzedawcy?

Odpowiedz

Nie. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci wystawiania faktur szacunkowych.

Pytanie 5

Czy Zamawiaj^cy wyraza zgod? na zmian? ceny jednostkowej w razie niezaleznych od
Wykonawcy zmian przepisow prawa, a w szczegolnosci zmiany ustawy prawo energetyczne lub
aktow wykonawczych do tej ustawy wprowadzaj^cych dodatkowe Obowiqzki zwi^zane z
zakupem praw maj^tkowych lub certyfikatow dotycz^cych efektywnosci energetycznej?

Odpowiedz

Nie. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zmian? cen jednostkowych.

Pytanie 6

Czy Zamawiaj^cy wyraza zgod? na zmian? ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany stawki
podatku akcyzowego?



Odpowiedz

Nie.

Pytanie 7

Kto jest aktualnym Sprzedawc^ dla PPE? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?

Odpowiedz

Novum S.A. z siedzib^ w Warszawie, ul. Raelawicka 146, 02-117 Warszawa.
Umowa zostala zawarta na czas oznaczony do 31.12.2017 r.

Pytanie 8

Informujemy, ze Wykonawca w procesie fakturowania opiera si? na danych pomiarowo-
rozliezeniowych przekazywanyeh przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim
bilingu parametryziije dlugosc trwania okresu rozliczeniowego. W zwi^zku z powyzszym
prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kazdego PPE wyst^pujqcego w
post?powaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesi^c, 2 miesiq-ce czy 6 miesi?cy.

Odpowiedz

Odpowiedz przedstawiono na zal^czniku do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 9

Zwracamy si? z zapytaniem czy Zaraawiaj^cy przekaze niezb?dne dane oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpozniej w diiiu
podpisania umowy? Dokument zawieraj^cy niezb?dne dane stanowic b?dzie rowniez zal^cznik do
umowy.

Wyloniony Wykonawca b?dzie potrzebowal do przeprowadzenia zrniany sprzedawcy:
a) danyeh dla kazdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowosc, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zuzycie energii;
- muner licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowi^zujqcej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychezasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentow dla jednostki obj?tej post?powaniem:
- pelnomocnictwo do zgloszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie ktorego dziala dana jednostka;



- dokument potwierdzaj^cy umocowanie danej osoby do podpisaiiia umowy sprzedazy
energii elektrycznej oraz pelnomocnictwa.

Jednoczesnie informujemy, ze OSD moze odrzucic zgloszenia umow sprzedazy zawieraj^ce bl^dne
dane skiitkiem czego moze bye koniecznosc zakupu energii przez Zamawiaj^cego od tzw.
sprzedawcy rezerwowego, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedz

Niezwlocznie po zawarciu umowy wykonawca przesle zamawiaj^cemu plik, ktory Zamawiaj^cy
wypelni, podaj^e wszystkie niezb^dne dane i przesle wykonawcy.

W § 1 wzoru umowy dodaje si? ust. 5 w brzmieniu:

„5. Niezwlocznie po zawarciu umowy wykonawca przesle na adres e-mail Zamawiajq:cego

plik, ktory Zamawiaj^cy wypelni podaj^c wszystkie niezb?dne dane do

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy".

Pytanie 10

Uprzejmie prosimy o udostepnienie planowanego zuzycia eliergii elektrycznej zpodzialem na

poszczegolne strefy dla grup taryfowych wielostrefowych.

Powyzsze dane umozliwi^ sporz^dzenie wyceny optymalnie dopasowanej do struktury poboru

energii elektrycznej.

Odpowiedz

Stosowne dane znajduj^ si? w pkt III SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiaj^cy dopusci podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 12

Dotyczy § 6 pkt 1 wzoru umowy. Wykonawca informuje, ze w przypadku wyst^pienia awarii w

systemic, sily wyzszej, dzialalnosci osob trzecich oraz z powodu wyl^czen dokonywanych przez

OSD mozliwe s^ przerwy w sprzedazy energii, za ktdre WykonaWca nie ponosi
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odpowiedzialnosci. Ponadto, za dotrzymanie standardow jakosciowych energii elektrycznej

odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znalezc si§ w umowie o swiadczenie uslug

dystrybucji, zawartej pomi^dzy Zamawiaj^cym a OSD. Sprzedawca nie moze ponosic

odpowiedzialnosci za ewentualne niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez OSD.

„Z uwagi na powyzsze Wykonawca zwraca si? z prosb^ o usuni?cie wskazanych zapisow.

Odpowiedz

§ 6 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„1. W razie raz^cego naraszenia postanowien umowy takich jak bfaku dostawy prqdu powyzej 5

godzin do ktorejkolwiek z lokalizacji wskazanych w Zal^czniku nr 1 do Umowy, Wykonawca

zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazde

kolejne rozpocz?te 24 godziny w braku dostawy energii elektrycznej. Ponadto z powodu raz^cego

naruszenia umowy przez Wykonawc?, za ktory strony przyjmuj^ brak dostawy energii

elektrycznej do ktorejkolwiek z lokalizacji wskazanych w Zai^czniku nr 1 do Umowy na okres

dluzszy niz 72 godziny, Zamawiaj^cy moze uniow? rozwi^zac. Rozwi^zanie Umowy winno

nast^pic na pismie. Powyzsze nie dotyczy sytuacji w ktorej Wykonawca poinformuje

Zamawiajq.cego o brakach w dostawie energii elektrycznej co najmniej na 2 dni przed

wstrzymaniem dostaw a takze sytuacji, gdy win? za brak dostaw energii elektrycznej ponosi

Operator Systemu Dystrybucyjnego. Jesli brak w dostawie energii elektrycznej przekroczy 48

godzin, to wowczas Zamawiaj^cy b?dzie mogl obci^zyc Wykonawc? karq. umownq. w wysokosci

0,5% wynagrodzenia umownego za kazde kolejne rozpocz?te 24 godziny w braku dostawy

energii elektrycznej".

Udzielone wyjasnienia nie powodujq. koniecznosci przedluzenia terminu skladania ofert.
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