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Węgliniec 01.12.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby
Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania
do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail?
ODPOWIEDŹ NR 1
TAK . Adres e-mail zwik@post.pl
PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
ODPOWIEDŹ NR 2
Tak.
PYTANIE NR 3
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur
szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na
zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię
elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
ODPOWIEDŹ NR 3
Nie.
PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od
Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne
lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
ODPOWIEDŹ NR 4
Nie.

PYTANIE NR 5
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów i kto będzie odpowiedzialny za
ich wypowiedzenie?
Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
ODPOWIEDŹ NR 5
Za wypowiedzenie umów odpowiedzialny jest nowy dostawca energii.
Okres wypowiedzenia umowy z ENERGA to 3 miesiące ale umowa jest ważna do
31.12.2017r. i będzie przedłużona do 31.01.2017r.
PYTANIE NR 6
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem
przetargowym?
ODPOWIEDŹ NR 6
ENERGA Obrót SA , Alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk

PYTANIE NR 7
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?
ODPOWIEDŹ NR 7
2 miesięczny okres rozliczeniowy dla wszystkich punktów

PYTANIE NR 8
Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?
ODPOWIEDŹ NR 8
TAK
PYTANIE NR 9
Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu siedziby OSD ?
ODPOWIEDŹ NR 9
Dla wszystkich punktów z wyłączeniem oczyszczalni ścieków w Węglińcu dystrybucje pełni:
TAURON Dystrybucja S.A. 31—035 Kraków ul. Podgórska25A adres do korespondencji
TAURON Obsługa klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice ul. Lwowska 23
Dla oczyszczalni ścieków
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
PYTANIE NR 10
W załączniku do SIWZ – Projekcie umowy w§ 7 ust. 1 wnioskujemy o dodanie zapisu
„jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.
ODPOWIEDŹ NR 10
Patrz modyfikacja z dnia 01.12.2017r.

PYTANIE NR 11
Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców
energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.01.2018r. Zgodnie z
Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą
sprzedawcy musi zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. W związku z tym, ze
względu na procedury przetargowe, żaden Sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia
świadczenia usługi od 01.01.2018 r.
ODPOWIEDŹ NR 11
Patrz modyfikacja z dnia 01.12.2017r.

