URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 18.10.2018 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Nr sprawy: O-ZP.271.44.2018
dot: Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego,
MZK Sp. z o.o. w Ełku oraz 1 WSK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku na 2019 i 2020
rok
W związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 04.10.2018 r. udzielamy następujących odpowiedzi:
Pytanie 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?
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. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź na pytanie 1.
Tak, Wykonawca do dnia podpisania umowy otrzyma niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji
elektronicznej.
Pytanie 2.
Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
Odpowiedź na pytanie 2.
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
Pytanie 3.
Kto jest innym sprzedawcą energii elektrycznej (oprócz PGE Obrót S.A.)?
Odpowiedź na pytanie 3.
Jedynym sprzedawcą energii elektrycznej dla wszystkich punktów jest PGE Obrót S.A.

Pytanie 4.

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 według wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę? 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 4.
Tak. Wykonawca otrzyma pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy.
Pytanie 5.
Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór Umowy §5 ust.2
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów
prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie
przedmiotowego zapisu do treści:
"W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT lub akcyzy lub zmiany
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy
o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny
energii elektrycznej zostaną zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedź na pytanie 5.
Zamawiający pozostawia treść §5 ust. 2 Załącznika nr 3 – Wzór umowy, bez zmian.
Pytanie 6.
Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór Umowy §5 ust.6
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
odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?
Odpowiedź na pytanie 6.
Okres rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu wynosi 1 miesiąc.
Pytanie 7.
Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór Umowy §9 ust.2
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów
prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie
przedmiotowego zapisu do treści:
„Strony ustalają, że postanowienia umowy mogę być zmienione odnośnie ceny jednostkowej za 1 kWh
brutto tylko w sytuacji kiedy zaistniała zmiana opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
zmiana podatku VAT lub zmiana Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub
przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej.”
Odpowiedź na pytanie 7.
Zamawiający pozostawia treść §9 ust. 2 Załącznika nr 3 – Wzór umowy, bez zmian.
Pytanie 8.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie 8.
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
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