Warszawa, dnia 09.07.2014 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup Energii Elektrycznej”, ogłoszenie o zamówieniu
PIŚ-IV.271.9.2014

W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 08.07.2014 r. Pełnomocnik
Zamawiającego – Grupy Zakupowej Gminy Gorzów Śląski, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia, iż:
Zapytanie 1:
Dotyczy: Dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy
Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy stosowne pełnomocnictwo/a do złożenia w imieniu
Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy (wymaganych przez dane OSD w procesie ZS )w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca
będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru
- nazwa właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego znajduje się dany punkt poboru
energii
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod FPP
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
Odpowiedź na zapytanie 1
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji
elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Zapytanie 2:
Dotyczy: koncesji na obrót energią elektryczną
Czy żadna z jednostek reprezentowanych przez Zamawiającego nie posiada koncesji na obrót energią
elektryczną i czy we wszystkie ceny jednostkowe Wykonawca ma wkalkulować akcyzę?
Odpowiedź na zapytanie 2:
Zamawiający informuje, że żadna z jednostek reprezentowanych przez Zamawiającego nie posiada koncesji na
obrót energią elektryczną. Należy we wszystkie ceny jednostkowe wkalkulować akcyzę
Zapytanie 3:
Dotyczy: akcji promocyjnych/programów lojalnościowych
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są
terminy
wypowiedzeń
tych
umów/aneksów
w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?
Odpowiedź na zapytanie 3:
Zamawiający informuje, że terminy obowiązywania zawartych umów/aneksów w ramach akcji
promocyjnych/programów lojalnościowych zostały przewidziane w SIWZ.
Zapytanie 4:
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Dotyczy: przesłania w wersji elektronicznej danych pomiarowo-rozliczeniowych wraz z numerami PPE
(projekt umowy załącznik nr 4 , §2 ust. 3 pkt. d )
Wykonawca
wnosi
o
wykreślenie
„dodatkowego
obowiązku”
w
postaci
sporządzenia
i dostarczenia zestawienia danych
Uzasadnienie:
Zamawiający otrzyma na fakturach VAT oraz umowach dystrybucyjnych wszelkie dane dotyczące zużyć energii
oraz w zakresie rozliczeń. Obowiązek dodatkowego przesyłania w wersji elektronicznej danych nie wynika ani z
przepisów Prawa zamówień publicznych, ani też z przepisów Prawa energetycznego. Sporządzenie i
dostarczenie Zamawiającemu dodatkowo zestawień czy danych dotyczących zużycia energii nie jest też częścią
dostawy energii elektrycznej, ani, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa finansowego, nie stanowi części
rozliczenia za sprzedaż energię elektryczną.
Wykonawca może na wniosek Zamawiającego przesłać drogą elektroniczną skany faktur.
Umowy w zamówieniach publicznych są umowami odpłatnymi. Nakładając niniejszy obowiązek na Wykonawcę
wprowadza się w przedmiotowym zamówieniu publicznym na dostawę, kolejne zamówienie publiczne na
usługę, która nawet nie została uwzględniona w kalkulatorze wynagrodzenia wykonawcy. Czy wymaga się od
Wykonawcy sporządzenia i dostarczenia aktualnego zestawienia ppe w ramach umowy nieodpłatnej? Wpisany
przez Zamawiającego obowiązek stanowi naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.
Odpowiedź na zapytanie 4:
Zamawiający informuje, że nie widzi podstaw do wykreślenia zapisów dotyczących przekazywania danych
pomiarowo-rozliczeniowych drogą elektroniczną. Zgodnie z zapisami projektu umowy załącznik nr 4 §2 ust. 3
pkt. d, zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w dowolnym formacie, Wykonawca może przesłać skany
faktur.
Zapytanie 5:
Dotyczy: pozyskanie danych od właściwego OSD.
Wykonawca wnosi o wykreślenie we wzorze umowy w §11 ust.3 zapisu o pozyskania przez Wykonawców
wszelkich niezbędnych danych
Uzasadnienie:
Wyłoniony Wykonawca zgłasza zawarta umowę sprzedaży do procedury zmiany Sprzedawcy wraz z danymi
oraz dokumentami przekazanymi mu przez Zamawiającego. Operator Systemu Dystrybucyjnego przekazuje
dane dotyczące punktów poboru energii tylko podmiotom będącymi właścicielami lub posiadającymi prawo do
korzystania z danych punktów oświetlenia czy obiektów. Wykonawca nie jest, więc podmiotem uprawnionym
do pozyskania takich danych. Dodatkowo w przypadku zgłaszania ppe, dla których będzie to pierwsza
procedura zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie potrzebował, aby Zamawiający (dana jednostka) która
otrzyma umowę dystrybucyjną przekazał mu numery ppe nadane przez OSD (lub po prostu skany umów
dystrybucyjnych dla tych ppe).
Odpowiedź na zapytanie 5:
Zamawiający przekaże wszystkie dane, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów kompleksowych oraz
dystrybucyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania danych, których nie jest w stanie ustalić
Zamawiający.
Zapytanie 6:
Dotyczy: Zwiększenia liczby punktów.
Wykonawca wnosi o dodanie do §11 ust.9 zapisu o tym, że Zamawiający może zwiększyć ilość punktów oraz
zmieniać grupy taryfowe punktów poboru energii elektrycznej jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które
zostały wymienione w załączniku nr 2 i wycenione w ofercie.
Uzasadnienie:
Zmiana lub dodanie punktów z innych taryf (niezgodnych z cenami ofertowymi) będzie równoznaczne ze zmianą
przedmiotu Zamówienia Zmianę grupy taryfowej dokonuje Operator systemu Dystrybucyjnego, w związku z
czym Zamawiający zgłasza wniosek o zmianę grupy taryfowej i po otrzymaniu od OSD zgody i dokonaniu zmiany
Sprzedawca energii dokonuje również zmiany w swoim systemie bilingowym.
Odpowiedź na zapytanie 6:
Zamawiający informuje, że ma świadomość, iż nowo dodawane punkty poboru energii elektrycznej oraz zmiany
grup taryfowych mogą być dokonywane jedynie w obrębie taryf ujętych w postępowaniu, które zostały
wymienione w załączniku nr 2 i wycenione w ofercie.
Zapisy §11 ust.9 pozostają bez zmian.
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Zapytanie 7:
Dotyczy: Rozliczenia.
Wykonawca wnosi o wykreślenie w §6 ust. 9 zapisu o naliczaniu kary umownej w przypadku opóźnienia w
wystawieniu faktury VAT.
Wykonawca wystawia fakturę VAT za energię zużytą w okresie rozliczeniowym po jego zakończeniu oraz po
przekazaniu przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego danych pomiarowo-rozliczeniowych za dany okres
rozliczeniowy. Sprzedawca energii nie ma wpływu na ewentualne opóźnienie w przekazywaniu danych
pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, a co za tym idzie za ewentualne opóźnienie w wystawieniu faktury za
sprzedaż energii. Ewentualne ryzyko tak sformułowanych w projekcie umowy kar umownych Wykonawcy
najprawdopodobniej będą musieli wliczyć w koszty ceny jednostkowej przedstawione w ofercie, może to
skutkować wyższą ceną jednostkową.
Odpowiedź na zapytanie 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów §6 ust. 9 o naliczaniu kary umownej.
Zamawiający pragnie podkreślić, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych
nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji
przez OSD.
Zapytanie 8:
Dotyczy: obowiązujące nazwy jednostek
Czy z każdą wymienioną w załączniku nr 2 jednostką będzie podpisana odrębna umowa sprzedaży energii? Czy
podpisanie umowy, umów może odbyć się korespondencyjnie? Czy nazwy jednostek podane przez
Zamawiającego są pełnymi, obowiązującymi nazwami rejestrowymi, którymi Wykonawca ma posługiwać się
podczas procedury zmiany sprzedawcy korespondencji z OSD?
Odpowiedź na zapytanie 8:
Zamawiający informuje, iż każda z jednostek wymienionych w załączniku nr 2 podpisze odrębną umowę.
Zamawiający dopuszcza podpisanie umów korespondencyjnie.
Nazwy jednostek podane przez Zamawiającego są pełnymi, obowiązującymi nazwami rejestrowymi, którymi
Wykonawca ma posługiwać się podczas procedury zmiany sprzedawcy korespondencji z OSD
Zapytanie 9:
Dotyczy: faktur VAT
Czy faktury maja być wystawiane na poszczególnych płatników i wysyłane na ich adresy?
Odpowiedź na zapytanie 9:
Zamawiający informuje, że faktury maja być wystawiane na poszczególnych płatników i wysyłane na ich adresy.

/-/ Ewa Pacek
Pełnomocnik Zamawiającego
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