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Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzieIenie zamówienia objętego procedurą Ustawy Prawo
zamówień pubIicznych na dostawę energii elektrycznej do lnstytutu
lnżynierii chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz lnstytutu !nformatyki
Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy u|icy
Bałtyckiej 5 w Gliwicach w roku 2014.

Działając zgodnie z art'.38 ust. 1i 2 Ustawy Prawo zamÓwień pub|icznych z dnia 29 stycznia 2004r,
(tekst jedno|ity Dz'U. z 9 sierpnia 2013r. poz' 907 z poin.zm.), Zamawiający udzie|a następujących
wyjaśnień na zapytania Wykonawcy, ktÓre wpłynęły w dniu 24.10.2012r, dotyczące Specyfikacji |stotnych
Waru nkÓw ZamÓwien ia w przed m iotowym postępowan i u.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych warunkÓw Zamówienia dotyczącymi ,,Sprzedazy energii
e|ektrycznej'', proszę o wyjaŚnienie i ewentua|nie zmianę następujących kwestii treŚci ogłoszenia i S|WZ.

Pvtanie 1:
Wnosimy o dopisanie do par. 1 ust.4: ,,jednak rozpoczęcie sprzedaŻy nastąpi nie wczeŚniej niz
popozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy'' W tym miejscu wskazujemy, iŻ d|a
Wykonawcy wiąŻąca jest data kiedy oSD przyjmie go jako sprzedawcę energii e|ektrycznej, poniewaz
dopiero wtedy moŻe rozpocząÓ sprzedaz energii e|ektrycznej. Do skutecznego dokonania zmiany
sprzedawcy niezbędne jest nie ty|ko zawarcie umÓw dystrybucyjnych a|e zgodnie z dyspozycją art'' 4j
ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynnoŚci:

. Wypowiedzenia dotychczasowych umow (umowa kompleksowa albo umowa sprzedazy),

. Zawarcie umowy sprzedaŻy energii e|ektrycznej z nowym Sprzedawcą
o Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucjienergii e|ektrycznejz |oka|nym oSD,
. Dostosowanie układÓw pomiarowo-roz|iczeniowych,
. Zgłoszenie do loka|nego oSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii e|ektrycznej

w terminie 30 dni przed p|anowanym dniem wejŚcia w Źycie umowy sprzedazy z nowym
Sprzedawcą jeze|i jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, a jezeli jest to ko|ejna zmiana
to powyzszy termin wynosi 14 dni.

odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do par. 1 ust 4: ,,jednak rozpoczęcie spzedaży
nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy''.

Pvtanie 2:
W związku z p|anowanymi zmianami przepisow wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne
nakładających na sprzedawcę energii e|ektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majqtkowych Iub ceńyfikatami dotyczącymi efektywnoŚci energetycznej, ktore to będą miały
odzwiercied|enie w końcowej cenie energii e|ektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej
uwzględniają w cenie ofeńowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych obowiązkow. Jeze|i zatem
jesteŚcie Państwo zainteresowani otrzymaniem ofeńy obejmującej najniŻszą w chwi|i obecnej cenę
jednostkowq energii, pomniejszoną o powyzsze ryzyko, konieczne jest uzupełnienie zapisow IPU
o następującą treŚc: W pzypadku zmiany ustawy oraz przepisÓw wykonawczych, wprowadzających



dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych Iub certyfikatami dotyczącymi
efektywnoŚci energetycznej, ceny energii e|ektrycznej, o ktÓrych mowa w umowie u|egną zmianie
w odniesieniu do kosztÓw wynikających z obowiqzkow nałozonych właściwymi przepisami, od dnia ich
wejścia w zycie.

odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie ogólnych warunków umowy o proponowaną
treśó. Warunki zmiany umowy zawańe są w rozdz. xx|ll slwz, ogó|nych warunkach umowy
(zał. Nr 6 do SIWZ' str. 28, par. 10, pkt 2) iw pkt lV.3 ogłoszenia o zamówieniu.

Pvtanie 3:
Wnoszę o następującą modyfikację par. 6 ust. 4 umowy' ,,Przez datę zapłaty rozumie się datę uznania
rachunku bankowego Wykonawcy".

odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 6 ust 4 umowy.

Pvtanie 4:
Proszę o potwierdzenie, czy przetarg dotyczy jednego PPE'

odpowiedŹ:
Pzetarg dotyczy jednego PPE.

Pvtanie 5:
Czy obiekt w grupie taryfowej B21 ma układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy?.
Czy Zamawiający jest Świadomy tego, ze musi to zrobic na własny koszt, a procedura dostosowanla
układu pomiarowego moze potrwaĆ kilka miesięcy?

odpowiedź:
obiekt w grupie taryfowej B21 ma układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.

Pvtanie 6:
Czy posiadają Państwo obecnie umowy komp|eksowe czy rozdzie|one umowy na spzedaż i dystrybucję
energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy?

odpowiedŹ:
Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję. Procedura zmiany
sprzedawcy nie jest przeprowadzana pierwszy raz.

Pvtanie 7:
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreś|ony czy na czas okreŚ|ony (to pytanie
dotyczy umów sprzedazowych, dystrybucyjnych czy teŻ komp|eksowych)? Jakijest okres wypowiedzenia
w ww. umowach?

odpowiedź:
Umowa o Swiadczenie Usług Dystrybucji zawańa jest na czas nieokreś|ony z 1.miesięcznym
okresem wypowiedzenia. Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej zawarta jest na czas określony
do dnia 31.12.20'13r. bez definiowania okresu wypowiedzenia.

Pvtanie 8:
Proszę o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii e|ektrycznej.

odpowiedź:
obecnym spzedawcą energii e|ektrycznej jest firma coRRENTE sp. z o.o..

Pvtanie 9:
Czy Zamawiający sam przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy, czy udzie|i Wykonawcy
stosowanego pełnomocnictwa do reprezentowania przed oSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem
u mowy sprzedaŻy or az zaw ar cie m n owej u mowy dystrybucyj n ej?

odpowiedź:
ZamawiĄący nie przeprowadzi sam procedury zmiany sprzedawcy i udzieli Wykonawcy
stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed oSD (Zał. nr 1 do SIWZ, str. 15 i 16).

)



Pvtanie 10:
Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaŻe Wykonawcy wsze|kie informacje niezbędne
do dokonania procedury zmiany sprzedawcy.

odpowiedź:
Zamawiający przekaże wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do dokonania procedury
zmiany spzedawcy (Zał. nr 1 do slwz, str. 16).


