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Znak spraw: MPWiK/ TU/1/06/2016    

Do wykonawcy, który zwraca się  
o wyjaśnienie treści SIWZ 

Do wykonawcy, którym zamawiający przekaże 
SIWZ 

Do zamieszczenia na stronie internetowej 

                    

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  WYKONAWCÓW 

      

Nr postępowania MPWiK/TU/1/06/2016 

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: ,,ZAKUP ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o., z siedzibą w Łasku’’ 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka. z o.o., 

z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 poz. 2164 ), 

przekazuję treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1  - SIWZ – rozdział III pkt 1 tiret drugi 

W związku z informacją: 

-  iż, „ obowiązujące umowy zostaną wypowiedziane” 

- iż, obecnie obowiązująca umowa sprzedaży jest zawarta na czas określony i obowiązuje do 

31.12.2016 r., 

- o jednomiesięcznym terminie wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowie sprzedaży, zawartą w 

załączniku nr 1 do SIWZ,  

oraz 
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- zapisem §2 ust. 2 lit. e ( w zakresie umowy sprzedaży) 

- zapisem pkt 2 pełnomocnictwa - załącznik nr 10 do SIWZ, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne dookreślenie, czy obecnie obowiązującą umowa 

sprzedaży wymaga wypowiedzenia i do kogo będzie należał ten obowiązek. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający oświadcza, że obecnie obowiązująca umowa sprzedaży energii 

elektrycznej nie zostanie przedłużona i wygaśnie z dniem 31-12-2016 r. Od wyłonionego w 

wyniku postępowania Wykonawcy, Zamawiający oczekuje terminowego dokonania 

zgłoszenia do OSD zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Zamawiający dokona wypowiedzenia umowy kompleksowej dla PPE poz. 28 zał. nr 1 

do SIWZ, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży od 01-01-2017 r. 

Pytanie 2  - SIWZ – rozdział III  pkt 1 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie 

przewidzianym w postępowaniu? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w 

ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie zawarł dodatkowych umów/porozumień/aneksów. 

Pytanie 3 – SIWZ – załącznik nr 1  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego 

grupy taryfowe dla poszczególnych PPE, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.  

Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 

dane,  w tym grupę taryfową niezgodną z umową o świadczenie usług dystrybucji. 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający podał aktualne taryfy PPE. 

Pytanie 3 – SIWZ – załącznik nr 1  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z 

prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy 
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czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo tj. dla grup 

taryfowych:  B23, C12a, C12b, C23. 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający zamieszcza podsumowanie zużycia i rozkład zużycia energii 

elektrycznej w taryfach trzystrefowych. 

 

Zużycie energii w podziale na strefy, Taryfa B23 i C23 

w MWh 

Poz. w tabeli  

Nr 1 
Szczyt PP 

Szczyt 

POP 

Reszta 

doby 
Łącznie: Taryfa 

1 66,531 42,039 256,984 365,553 B23 

2 77,586 50,409 310,345 438,341 B23 

3 6,654 3,824 66,009 76,488 B23 

4 7,942 3,030 70,907 81,879 B23 

5 38,135 24,115 124,686 186,935 B23 

6 23,478 14,846 76,763 115,087 B23 

7 8,286 5,273 80,600 94,159 C23 

Łącznie: 228,612 143,536 986,294          1 358,442   

% całego 

zużycia 
14,28% 8,96% 61,60% 84,84%   

Pytanie 4 – SIWZ – załącznik nr 1  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu 

podpisania umowy?  

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 
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- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- 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: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;  

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający przekaże wyłonionemu w wyniku postępowania Wykonawcy niezbędne 

dane w postaci pliku MS Excel oraz dokumenty konieczne do przeprowadzenia procedury 

zmiany Sprzedawcy. 

Pytanie 5 – SIWZ – załącznik nr 1  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

W związku z brakiem w załączonym wzorze pełnomocnictwa zapisów umocowujących 

Wykonawcę, prosimy o potwierdzenie, iż wypowiedzenia umowy kompleksowej dla PPE z poz. 28 - 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  dokona Zamawiający w terminie umożliwiającym 

rozpoczęcie sprzedaży od 01.01.2017 r. 
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Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający dokona wypowiedzenia umowy kompleksowej dla PPE poz. 28 zał. nr 1 

do SIWZ, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży od 01-01-2017 r., o czym 

powiadomi wyłonionego w wyniku postępowania Wykonawcę. 

Pytanie 6 – SIWZ – załącznik nr 5  - wzór umowy -  §2 ust. 3 lit. e 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów  §2 ust.3 lit. e do treści: 

„ e. przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności 

informacji o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie 

licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.” 

Odpowiedź nr 6: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 7 – SIWZ – załącznik nr 5  - wzór umowy -  §2 ust. 5 lit. a 

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy 

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie 

Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i  związku z powyższym w tym zakresie powinien 

zostać wykreślony. 

Odpowiedź nr 7: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 8 – SIWZ – załącznik nr 5  - wzór umowy -  §5 ust. 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez 

określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub 

zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w 

dokumentacji przetargowej.  

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: 

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie 

grup taryfowych, które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej oraz wycenione na potrzeby 

przedmiotowego postępowania.” 

Odpowiedź nr 8: 
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Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający nie ma bezpośredniego wpływu na taryfę 

uruchamianego PPE. 

Pytanie 9 – SIWZ – załącznik nr 5  - wzór umowy -  §6 ust. 2, 3 

Wykonawca informuje, iż FV korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych 

danych pomiarowo – rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie 

dokonuje przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazy w ust. 2 i 3. Prosimy o modyfikację 

zapisów lub ich wykreślenie. 

Odpowiedź nr 9: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 10 – SIWZ – załącznik nr 5  - wzór umowy -  §6 ust. 5 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: 

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 

określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed 

określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w 

fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu 

faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.” 

i wykreślenie zapisu w §7 ust. 3. 

Odpowiedź nr 10: 

Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 11 – SIWZ – załącznik nr 5  - wzór umowy -  §8 ust.  3 

Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z 

zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za 

świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po 

upływie terminu płatności”,  
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Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie zapisu zawartego w §8 ust. 3 

zgodnie z treścią cytowanego artykułu. 

Odpowiedź nr 11: 

Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający opracował dokumentację przetargową 

uwzględniając zapisy ustawy Prawo Energetyczne.  

Pytanie 12 – SIWZ – załącznik nr 10  - pełnomocnictwo 

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego 

zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez 

Wykonawcę (w załączeniu)? 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej wzór pełnomocnictwa. 

 


