Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na energię elektryczną 1/2015
1. Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert
informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?
Zamawiający udzieli informacji, zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt 4 i 5 SIWZ.
2. Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy droga korespondencyjną.
3. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje
dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny, numer PPE, numer licznika
dla poszczególnych punktów odbioru itd.) w wersji elektronicznej (Word, Excel)?
Zamawiający przekaże niezbędne dane w postaci pliku MS Excel.
4. Czy zawarcie umów dystrybucyjnych będzie leżało w obowiązkach Wykonawcy czy
Zamawiający dokona tej czynności we własnym zakresie?
Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający udzieli Pełnomocnictwa Wykonawcy do
dokonania odpowiednich uzgodnień z OSD
5. W związku z zapisami działu I, pkt 1 SIWZ oraz danymi zawartymi w Załączniku nr 1
do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), mówiącymi o tym, iż obiekty
Zamawiającego zlokalizowane są na terenie dwóch różnych operatorów wnosimy o
rozważenie kwestii wydzielenia oddzielnych zadań w postępowaniu (każda część to
odrębny OSD) oraz o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych. W tym
miejscu wskazujemy, iż nie wszyscy Wykonawcy posiadają Generalne Umowy
Dystrybucyjne, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego znajdujących się na terenie danego OSD. Taki problem dotyczy w
szczególności mniejszych operatorów np. Zakład Energetyczny Warszawa Zachód
Sp. z o.o. Inną możliwością jest wyłączenie tych obiektów z przetargu.
Zapis pozostaje bez zmian. Przedmiotem zamówienia są wszystkie PPE.
6. W dziale VI, pkt 1.3. SIWZ oraz Załączniku nr 5 (Umowa) w § 1 ust. 1 wymagają
Państwo podpisanej umowy tylko z jednym OSD, t.j. PGE Dystrybucja SA, więc
możliwe, że sytuacja uległa zmianie i obecnie wszystkie PPE należą do jednego OSD,
którym
jest
PGE
Dystrybucja
SA.
W
związku
z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i umieszczenie
w SIWZ i Załącznikach do SIWZ informacji nie budzących wątpliwości.
Załączony wzór Umowy stanowi dokument który będzie obowiązywał również na
terenie OSD ESV S.A. (ZE Warszawa Zachód Sp. z o.o.).
7. Załącznik nr 5 do SIWZ (Umowa), § 5 ust. 4 –
Wykonawca zwraca się
z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie:
„Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej oraz zmiana grup taryfowych
jest możliwa jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz w
załącznikach do SIWZ.”

W przypadku uruchomienia nowego PPE Zamawiający nie może narzucić OSD
konkretnej taryfy. Zapis pozostaje bez zmian.
8. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w
przedmiocie zamówienia?

Zamawiający posiada prawo własności do wszystkich obiektów.
9. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Wykonawcom wersji edytowalnej załączników do
SIWZ.

Zamawiający udostępnia załączniki do dokumentacji przetargowej w wersji edytowalnej,
prócz załącznika nr 1.
10. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dane.
11. Prosimy o podanie dokładnego zużycia energii elektrycznej dla grup taryfowych C23 i B23 z
podziałem na strefy czasowe.

Zamawiający podaje zużycie w podziale na taryfy i strefy czasowe:
PPE

taryfa

strefa 1

strefa 2

strefa 3

323-0019463
323-0019730
323-0017577

B23
B23
B23

58,019
101,282
26,78

43,121
78,737
23,385

218,528
405,408
94,244

zużycie
łączne
319,668
585,427
144,409

303-0010335

C23

23,9157

13,2865

95,6628

132,865

12. Wnioskujemy o zmianę dziennika ustaw prawa energetycznego na Dz. U. z 2012r. poz. 1059
ze zm. w par. 1 wzoru umowy.

Zmiany do umowy zostały wprowadzone.
13. Wnioskujemy o zmianę dziennika ustaw kodeksu cywilnego na Dz. U. z 2014r. poz. 121 w par.
1 wzoru umowy.

Zmiany do umowy zostały wprowadzone.
14. Wnioskujemy o dostosowanie par. 8 ust. 3 wzoru umowy do zmienionych przepisów prawa
energetycznego, wykreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej w brzmieniu:
„Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii
w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres
30 dni po upływie terminu płatności.”

Zmiany do umowy zostały wprowadzone.
15. Wnioskujemy o zmianę par. 10 ust. 3 wzoru umowy, poprzez dodanie terminu wyznaczanego
przez Stronę na usunięcie nieprawidłowości i dopiero po bezskutecznym upływie terminu
możliwość wypowiedzenia/ rozwiązania umowy.

Zapis pozostaje bez zmian.
Uwagi: Ze wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ usunięto §1 ust 4 umowy.

