
Głowno, 7.05.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  ,,Zakup  energii  elektrycznej  
dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie”, prowadzonego przez Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie, nr sprawy: 8/INW/2020

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.)  na  zapytania  zgłoszone  przez  uczestników  w toku  postępowania
o udzielenie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  udziela  pisemnej  odpowiedzi  i  wyjaśnia,  co
następuje:

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 2 
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? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do 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;

- 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 dla każdej 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. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.  

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezwłocznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy
dane PPE oraz udostępni  dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu
zmiany Sprzedawcy.

Pytanie 3
Czy obowiązujące umowy należy wypowiedzieć?

Odpowiedź: Zamawiający poinformował w dziale 3 SIWZ, że zawarł umowę sprzedaży energii
elektrycznej  obowiązującą  do  31-12-2020  r.  Umowa  nie  wymaga
wypowiedzenia,  ale  Zamawiający  oczekuje  od  wyłonionego  w  postępowaniu
Sprzedawcy  złożenia  dotychczasowemu  Sprzedawcy  oświadczenia  o
nieprzedłużaniu obecnej umowy – zgodnie z pkt 2 wzoru pełnomocnictwa,

Pytanie 4
Wykonawca  prosi  o  udzielenie  informacji  jaki  jest  okres  wypowiedzenia  aktualnie  obowiązujących
umów?

Odpowiedź: Zamawiający poinformował w dziale 3 SIWZ, że zawarł umowę sprzedaży energii
elektrycznej obowiązującą do 31-12-2020 r., która nie wymaga wypowiedzenia,
ale Zamawiający oczekuje od wyłonionego w postępowaniu Sprzedawcy złożenia
dotychczasowemu Sprzedawcy oświadczenia o nieprzedłużaniu obecnej umowy
– zgodnie z pkt 2 wzoru pełnomocnictwa,

Pytanie 5
Czy Zamawiający  posiada podpisane umowy/aneksy  w ramach akcji  promocyjnych lojalnościowych,
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?
Odpowiedź: Zmawiający  nie  zawarł  dodatkowych  umów  ani  aneksów  uniemożliwiających

zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

Pytanie 6
Dot. SIWZ rozdz. 3 pkt 1.9. oraz rozdz. 17 pkt 1.63. Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie
łącznego  wolumenu  energii  elektrycznej  było  maksymalnie  do  10%  szacunkowego  wolumenu
podstawowego.

Odpowiedź: Zapis  pozostaje  bez  zmian.  Przedmiotem  Zamówienia  jest  zakup  energii
elektrycznej  na cały okres od 01-01-2021 r.  do 31-12-2021 r.,  a  Zamawiający
określił w pkt 3.6. SIWZ, że szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
ma jedynie charakter orientacyjny, zaś Wykonawca będzie wystawiać faktury za
pobraną energię elektryczną, na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przekazanych przez OSD. 

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów
prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami
dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze
publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie



zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stałej ceny w okresie trwania umowy i dopuszcza zmianę
ceny jednostkowej  wyłącznie w przypadku ustawowej  zmiany stawki  podatku
VAT lub stawki podatku akcyzowego.

Pytanie 8
Wykonawca prosi o usunięcie par. 12 – Opóźnienie zgłoszenia umowy do OSD. Wzoru Umowy załącznik
nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź: Zapis  pozostaje  bez  zmian.  Zamawiający  uważa,  że  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia swoich finansów w przypadku zaistnienia przywołanej sytuacji.

Pytanie 9
Wykonawca prosi o usunięcie par.13 – Kary umowne. Wzoru Umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź: Zapis  pozostaje  bez  zmian.  Zamawiający  uważa,  że  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia  swoich  finansów  w  przypadku  przedterminowego  zerwania
umowy oraz zaproponował kary symetryczne dla obu stron umowy.

Pytanie 10
Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i  wskazane przez Zamawiającego w
załączniku  nr  1  do  SIWZ  są  zgodne  z  numerami  Punktów  wyjścia  umieszczonymi  przez  obecnego
Sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek
umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z
postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Odpowiedź: Zamawiający podał w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Szczegółowy Przedmiotu
Zamówienia,  dane  wszystkich  Punktów  Poboru  Energii  elektrycznej  objętych
zamówieniem, w tym również numery PPE nadane przez OSD.

Pytanie 11
czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi
w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRIESD).

Odpowiedź: Układ pomiarowo-rozliczeniowy PPE w taryfie B22 jest dostosowany do zasady
TPA.


