Wielka Nieszawka, 22 listopada 2013r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla obiektu Centrum
Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1.
Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne
nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych,
które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe
wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca
roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają
ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem
oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za
tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko,
konieczna jest uzupełnienie Załącznika nr 3 do SIWZ o poniższy zapis:
"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii
elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku
VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych
z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na
koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na
podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian.
Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na
podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej
korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili
wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich
korekty".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian ww. zakresie w treści załącznika nr 3 do SIWZwzór umowy.

Pytanie 2.
Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA ?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 3.
Zwracamy się z prośba o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -cych umowy/
-ów na sprzedaż energii elektrycznej. Prosimy o podanie czy Zamawiający przeprowadza procedurę
zmiany Sprzedawcy pierwszy raz ?
Odpowiedź:
Zamawiający przeprowadza procedurę zmiany dostawy energii kolejny raz.
Obecnie obowiązującą umowę zawarł w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na okres od
1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Tym samym okres zgłoszenia do OSD wynosi 14 dni.

Pytanie 4.
Wnosimy o uzupełnienie Załącznika nr3 do SIWZ o następujący zapis:
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie
zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru
określonego poniżej
Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)
gdzie:
Wo – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała)
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,
Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta
Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku
bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego
obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian ww. zakresie w treści załącznika nr 3 do SIWZwzór umowy.

Pytanie 5.
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 każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- 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 PPE.
Odpowiedź:
Po wyborze wykonawcy Zamawiający przekaże wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.

