Odpowiedzi na pytania Oferentów
dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica oraz jej jednostek organizacyjnych”
Pytanie 1.Czy Zamawiający jest świadomy, iż z uwagi na konieczność wyboru najkorzystniejszej oferty
ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne- 21 dni,
termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2018r. nie jest możliwy do spełnienia
przez Wykonawcę?
Czy Zamawiający zamierza dokonać zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej oraz
co za tym idzie okresu realizacji zamówienia, tak aby umożliwiał on zachowanie wszystkich zapisów
ustawy Pzp, ustawy Prawo energetyczne oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej?
Odp. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy. Zgodnie z ustawą 21 dni.
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy
przeprowadzana będzie po raz kolejny dla wszystkich ppe wyszczególnionych w przetargu?
Odp. Tak.
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na
czas określony czy nieokreślony?
Odp. Nieokreślony.
Pytanie 4. Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług
dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?.
Odp. Tak. Operatorem jest PGE.
Pytanie 5. 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, 1miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy .
Odp. Jak dotychczas.
Pytanie 6. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSO oraz wykonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przed stawionego wzoru pełnomocnictwa i
za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSO ?
Odp. Udzieli.
Pytanie 7. Zwracamy się z zapytaniem czy Za mawiający przekaże niezbędne dane do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po

podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do

nazwa i ad res firmy;
opis punktu poboru ;
adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
grupa taryfowa (obecna i nowa);
moc umowna;
planowane roczne zużycie en energi;
numer licznika ;
Operator Systemu Dystrybucyjnego;
nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
numer aktualnie obowiązującej umowy;
data zawarci a oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
numer ewidencyjny
numer PPE

raz dokumentów:
•
•
•
•
•

Pełnomocnictwo,
dokument nadani a numeru NIP,
dokument nadani a numeru REGON,
KRS lub inny dokument n a podstawie którego działa dana jednostka
dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania u mowy sprzedaży en
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSO może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne
dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy
rezerwowego, o którym m owa w art. 5 ust. 2 a pkt. llit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odp. Tak. Format taki jak zamieszczony na BIP.
Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o podanie konkretnego terminu, w którym zostaną
przekazane dokumenty zgodnie z pytaniem nr 11?
Odp. Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ
Pytanie 9. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia
rozliczeń za zakupioną en energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiają cego na
podstawie
faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności
przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup
fakturowych ? Czy też Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię
elektryczną w ramach jednego numeru N IP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym
jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych
jednostek organizacyjnych? Czy obiekty oświetlenia ulicznego mają zostać wyodrębnione na
oddzielnej fakturze d la poszczególnych Zamawiających (w ramach jednego numeru NIP).
Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ. Nabywca pod jednym nr NIP (Gmina Wierzbica). Odbiorca,
wyszczególnione jednostki podległe. Oświetlenie uliczne jeden nr NIP, nabywca Gmina Wierzbica,
Odbiorca Urząd Gminy w Wierzbicy.

Pytanie 10. Dotyczy Rozdz. III SJWZ, załącznika nr l do SIWZ, zestawienia zbiorczego punktów poboru
oraz§ 4 Projektu Umowy.
Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnego wolumenu oraz daty obowiązywania umowy.
W Rozdz. III SIWZ oraz zestawie n iu zbiorczym punktów poboru jest podany wolumen 1605627 kWh,
natomiast w Załączniku nr l - 2459970 kWh. Ponadto informujemy iż wolumen 1605627 kWh, został
źle przeliczony - wychodzi z błędnego dodawania jw podsumowaniu zestawienia zbiorczego punktów
poboru w taryfie Cl2a/
Odp. Poprawny wolumen w załączniku z listą PPE.
Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odp. Nie.
Pytanie 12. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 7 ust. 7. Uprzejmie informujemy, że w przypadku
braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez
OSO, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na
podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego
roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca
zwraca się z prośbą o określenie, iż w przypadku braku dostępu do układu pomiaroworozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSO, ilość energii w danym okresie
rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia
energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego
okresu rozliczeniowego.
Odp. Nie.
Pytanie 13. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 7 ust. 8. 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 pros i my o wskazanie okresu rozliczeniowego w
odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 1O dni, l miesiąc, 2
miesiące czy 6 miesięcy.
Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością
poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług
dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSO. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z
prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: "W przypadku gdy zmiana parametrów
dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą
OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia."
Odp. Jak dotychczas.
Pytanie 14. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 7 ust. 12. Z uwagi, iż w przedmiotowym postępowaniu,
jako drugie kryterium wyboru ofert, występuje termin płatności, nie możecie Państwo ograniczać go
wpisując wf w termin oraz narzucać terminu wysyłki. Zwracamy się zatem o dostosowanie
przedmiotowego u stępu do warunków opisanych w SIWZ.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 15. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 8 ust. 1pkt 3 i 4.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu, ponieważ:
1. wpływa on niekorzystnie na wartość oferty jaką Wykonawca zamierza złożyć w prowadzonym
przez Państwa postępowaniu, z uwagi na konieczność skalkulowania jej w taki sposób, aby
uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty kar umownych przez Wykonawcę
2. powołujecie się w nim Państwo na zapisy i zestawienie§ S, którego jest brak w umowie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 16. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 8 ust. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o
określenie odpowiedzialności stron w§ 8 ust.2 jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej
szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o dokonanie następującej
modyfikacji w/w zapisu: ,.Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z
tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywa ni a Umowy do rzeczywistej szkody
(straty)."
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 17. Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii
elektrycznej.
Odp. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Kraków.
Pytanie 18. Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom ,
którzy nie byli obecni na otwarciu?
Odp. Zamawiający zamieści informację z otwarcia na BIP.
Pytanie 19. Czy obiekty w grupie taryfowej Bxx mają układ pomiarowy dostosowany do zmiany
sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura
dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?
Odp. Nie jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, układ jest dostosowany.
Pytanie 20. Informujemy, że wielkości zawarte w formularzu ofertowym całkowicie odbiegają od
opisu przedmiotu zamówienia. Prosimy o skorygowanie.
Odp. Jeśli chodzi o zużycie energii poprawne dane są w załączniku PPE.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

