MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁASKU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 98-100 ŁASK, UL. TYLNA 9

Łask, dnia 13-08-2019 r.

Znak sprawy: MPWiK/TO/2/08/2019
Do Wykonawcy, który zwraca się
o wyjaśnienie treści SIWZ
Do Wykonawców, którym Zamawiający
przekaże SIWZ
Do zamieszczenia na tronie
internetowej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku.
Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą ul. Tylna 9,
98-100 Łask, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytanie 1 – SIWZ rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji
promocyjnych/programów lojalnościowych ?
Odpowiedź: Zamawiający nie zawarł umów ani aneksów w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych.
Pytanie 2 - SIWZ – rozdział III pkt. 3 ) lit. d.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązującą umowę kompleksową w terminie
pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy (w oczekiwanym przez
Zamawiającego terminie tj. sprzedaż od 01.01.2020r.)?
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b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku
przedmiotowego punktu poboru, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy (w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie tj. sprzedaż od 01.01.2020 r.)?
Odpowiedź:

a) Zamawiający oczekuje wypowiedzenia umowy kompleksowej przez Wykonawcę,
zgodnie z treścią ust. 2 Pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.,
b) Zamawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę stosownych dokumentów i
dokonania uzgodnień w celu zawarcia przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług
dystrybucji z OSD, na warunkach dotychczas obowiązującej umowy, zgodnie z treścią
ust. 3 Pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.
Pytanie 3 - SIWZ – rozdział XVI
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 4 – 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 zb powyższym w tym zakresie powinien
zostać wykreślony.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje postulat Wykonawcy i wykreśla zapis § 2 ust. 5 lit. a. w
załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
Pytanie 5 – SIWZ – załącznik nr 5 - wzór umowy - §5 ust. 1
Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną w
rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: Bxx jest Megawatogodzina [MWh].
Prosimy o uwzględnienie jednostki [zł/MWh] w treści zapisu ust 1 § 5 przy prowadzeniu rozliczeń dla
grupy taryfowej B23.
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy
Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grupy taryfowej: B23 w
jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonej odpowiednio w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh),
tożsamą z jednostką zł/kWh?
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Odpowiedź: Zamawiający akceptuje postulat Wykonawcy i modyfikuje brzmienie § 5 ust. 1 dodając
możliwość wpisania ceny energii elektrycznej wyrażonej w zł/MWh.
Zamawiający publikuje zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ
Pytanie 6 – 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. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały
zmianę przedmiotu zamówienia.
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: Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający nie planuje uruchamiania nowych PPE. Uważa
jednak, że powinien zachować taką możliwość, a w przypadku uruchomienia nowego
PPE nie posiada bezpośredniego wpływu na jego grupę taryfową.
Pytanie 7 – SIWZ – załącznik nr 5 - wzór umowy - §8 ust. 3
Informujemy, ze zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy prawo energetyczne, przedsiębiorstwo
energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą co
najmniej przez 30 dni po upływie terminu płatności. Natomiast zgodnie z art. 6b ust. 3 obowiązek
pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego
dwutygodniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach
domowych.
Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy
odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisów §8 ust. 3 do
treści zgodnej z ustawą prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 8 – 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
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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: Zamawiający udzieli pełnomocnictwa wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy
zgodnie z wzorem załączonym do dokumentacji przetargowej – Zał. nr 10 do SIWZ (wzór
Pełnomocnictwa) i bierze odpowiedzialność za jego treść.
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