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Węgliniec 17.10.2019r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Węgliniec”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
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?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii dla każdego PPE;
- 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 Gminy Węgliniec oraz dokumentów
jednostki objętej
postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- 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.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży
zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność 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 PYTANIE NR 1
Tak.
PYTANIE NR 2
Mając na względzie zobowiązania wymienione w pkt III SIWZ oraz projekcie umowy,
zwracamy się z zapytaniem, 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 wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk
w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Tak.
PYTANIE 3
Dla których punktów poboru procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana
po raz pierwszy (dla których punktów poboru sprzedaż odbywa się na podstawie umowy
kompleksowej)?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Dla wszystkich punktów poboru procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana
po raz kolejny. Brak umów kompleksowych.
PYTANIE 4
Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
PYTANIE 5
Czy na obecnie obowiązujących umowach dystrybucyjnych będzie zachodziła konieczność
zmiany strony umowy (Płatnika faktury / Nabywcy faktury) ?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
Nie
PYTANIE 6
Czy obowiązujące umowy/umowa sprzedaży wymagają wypowiedzenia bądź złożenia
do Sprzedawcy oświadczenia o jej nie przedłużaniu? Jaki jest okres wypowiedzenia
obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Nie

PYTANIE 7
Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej
czynności Wykonawcę?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7
Zamawiający upoważni do tej czynności Wykonawcę.
PYTANIE 8
Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji
w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas
określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy ?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8
Nie dotyczy
PYTANIE 9
SIWZ rozdz. XIV pkt 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez
przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy do Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9
Tak.
PYTANIE 10
Formularz nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”) - §5 ust. 3
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej
zmianie stawki podatku akcyzowego, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie
przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne
w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą
kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone
o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia
w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10
Tak. Patrz modyfikacja z dnia 17.10.2019r.
PYTANIE 10
Formularz nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”) - §5 ust. 7
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów 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, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają

wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie
z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy
Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń
na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10
Tak.
Pytanie 11
Formularz nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”) - §7 ust. 1
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) 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 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa
wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2019 r., lecz nie wcześniej
niż po skutecznym rozwiązaniu obowiązujących umów, po zawarciu umów dystrybucyjnych,
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji
przez OSD”.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11
Tak. Patrz modyfikacja z dnia 17.10.2019r.
Pytanie 12
Formularz nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”) - §7 ust. 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE)
lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które
zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych,
nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:
„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12
Tak. Patrz modyfikacja z dnia 17.10.2019r.
Pytanie 13
Formularz nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”) – §7 ust. 4, §10 ust. 1
Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania
przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym
czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
stanowiący, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie

zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym,
które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko
przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy.
Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy
Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.
Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy,
określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13
Nie.
Pytanie 14
Formularz nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”) – §7 ust. 7
Informujemy, 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 należności 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 treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez
usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty
zaległych i obecnych należności”.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14
Tak. Patrz modyfikacja z dnia 17.10.2019r.

