Wałbrzych, dnia 29.03.2018 r.

Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie
dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
„Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAPYTANIE od Wykonawcy.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w
wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie
potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu
poboru:
1.
nazwa i adres firmy;
2.
nr NIP jednostek podległych
3.
opis punktu poboru;
4.
adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
5.
moc umowna;
6.
numer licznika; numer ewidencyjny PPE
7.
Operator Systemu Dystrybucyjnego;
8.
nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
9.
numer aktualnie obowiązującej umowy
10.
data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
11.
planowane roczne zużycie energii;
12.
grupa taryfowe (nowa i obecna)
13.
czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów
kompleksowych;
b)
14.
15.
16.
17.

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;

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dokumentu
potwierdzającego umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii. elektrycznej
oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży
zawierające błędne dane skutkiem, czego może być 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 nr 1:
Zamawiający przekaże wszystkie wymienione powyżej dane.
Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 4 SIWZ „Zamawiający udzieli Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze
zgłoszeniem umowy sprzedaży. Zamawiający dostarczy w terminie niezbędne dane do
przeprowadzenia procedury ewentualnej zmiany sprzedawcy”.
Ponadto większość danych zawartych w zapytaniu dotyczących punktów poboru widnieje już w
załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
Informujemy, że zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 4 SIWZ „Przewidywana ewentualna zmiana
sprzedawcy energii będzie kolejną zmianą dla obu podmiotów (WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK)”.
Pytanie nr 2:
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny)
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Odbiory w taryfie Bxx i C2x rozliczane są przez OSD co miesiąc, a odbiory w taryfie C1x co dwa
miesiące.
Pytanie nr 3:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany
sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie przeprowadzona po raz
pierwszy?
Odpowiedź na pytanie nr 3a:
W załączniku 1a i 1b podane są numery umów dystrybucyjnych. Tylko jeden obiekt w załączniku 1b
posiada umowę kompleksową, która jest obecnie w fazie rozwiązania i zawarcia umowy
dystrybucyjnej.
Informujemy, że zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 5 SIWZ „Przewidywana ewentualna zmiana
sprzedawcy energii będzie kolejną zmianą dla obu podmiotów (WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK)”.
Zamawiający posiada rozdzielone: umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie
usług dystrybucji.
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony czy nieokreślony?

Odpowiedź na pytanie nr 3b:
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? jaki jest okres wypowiedzenia
obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy zamawiający
samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy tez upoważni do tej czynności Wykonawcę?
Odpowiedź na pytanie nr 3c:
Dotychczasowym sprzedawcą energii jest TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. Zamawiający upoważni także
Wykonawcę do rozwiązywania umów kompleksowych po rozstrzygnięciu przetargu zgodnie z rozdz.
III ust. 4 SIWZ. W nawiązaniu do zapytania o okres wypowiedzenia, informujemy, że dotychczasowa
umowa sprzedaży zawarta jest na czas określony, tj. do dnia 31.07.2018 r. i przestanie obowiązywać
po upływie tego terminu.
d) 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 na pytanie nr 3d:
Zamawiający nie posiada umów zawartych w ramach akcji promocyjnych (rozdz. III ust. 6 SIWZ).
Pytanie nr 4:
Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z
Wykonawcą drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zgodnie z zapisem w SIWZ rozdz. XIV ust. 4. „Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że
Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie
egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie
Zamawiającemu”.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.)
który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie

zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności
związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania
obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów § 7. Dodanie kolejnego pkt. 14
ograniczający całkowitą odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń umowy do wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie dokonuje wprowadzenia proponowanych zapisów do umowy.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par 10 ust 1 pkt a – uszczegółowienie ….
„oraz 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: Ceny energii elektrycznej zostaną
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich
wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy?”
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie dokonuje wprowadzenia proponowanych zapisów do umowy.

