Warszawa, dnia 16.09.2015 r.
Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180a
04-464 Warszawa
Reprezentujący
Gminę Biała
ul. Rynek 10/2
48-210 Biała
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Biała prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia
publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania:„Zakup energii elektrycznej” przesyła
niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy, które drogą mailową w dniu 15.09.2015 r. wpłynęły do
Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-292-2015, nr ogłoszenia BZP 238634 - 2015;
Pytanie 1.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie
potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- 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
- numer PPE
oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz
pełnomocnictwa.
Odpowiedź na pytanie 1:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże niezwłocznie po podpisaniu umów w wersji elektronicznej
Excel wszelkie dane, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- 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
- numer PPE
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oraz dokumenty:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz
pełnomocnictwa.
Pytanie 2.
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy.
W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie danych
od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma
żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii
elektrycznej dla poszczególnych punktów.
Odpowiedź na pytanie 2
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu §2 ust. 2. Zapisy pozostają bez
zmian.
Pytanie 3.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego wskazanego w § 6 ust. 1
Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni danych pomiarowych w terminie, czy
Wykonawca może wystawić fakturę szacunkową?
Odpowiedź na pytanie 3
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty
układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma
obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie
danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgodny na wystawianie
faktur szacunkowych.
Pytanie 4.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego w § 6 ust. 9
Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł
wystawić faktury /nie z własnej winy/, to czy kara umowna będzie również naliczana? Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź.
Ponadto zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 9 Projektu Umowy sprzedaży na zapis o treści: „9. Strony
ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia zamawiającemu na koniec okresu
rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania danych od OSD,, z terminem płatności……”
Odpowiedź na pytanie 4
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust. 9.
Pełnomocnik Zamawiajacego pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiaroworozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie
nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym
samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona.
Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i
rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy. W związku z powyższym zapis § 6 ust. 9 Projektu umowy
pozostaje bez zmian.
Pytanie 5.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu § 6 ust. 10 Projektu Umowy.
Odpowiedź na pytanie 5
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w § 6 ust. 10
Pytanie 6.
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust. 1 Projektu Umowy sprzedaży na zapis o treści: „1. Wykonawca
wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię
elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”
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W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca
2013r. art. 6b ust.2
Odpowiedź na pytanie 6
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust 1 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 7.
Dotyczy § 11 ust. 3 Projektu Umowy sprzedaży. Uprzejmie informujemy, że wszelkie dodatkowe czynności
dokonane przez Wykonawcę odbiegające od przyjętych standardów i wymogów stawianych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować wliczeniem tych czynności w cenę energii elektrycznej. Może to
spowodować poniesienie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca
zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.
Odpowiedź na pytanie 7
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 11 ust. 3 Projektu Umowy
sprzedaży.

/-/ Ewa PacekPełnomocnik Zamawiającego
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