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Kraków, dnia 17 maja 2018r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: ZP/0001/PD/2018
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r., poz. 2164, z późn. zm.),
Zamawiający - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii
elektrycznej czynnej na potrzeby Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły zapytania dotyczące
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
poniżej:
Pytanie nr 1:
Czy zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie
elektronicznej na adres: faktury@ios.krakow.pl .
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy poprzez przesłanie
– do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – trzech
egzemplarzy podpisanych przez osoby reprezentujące zamawiającego.
Pytanie nr 3:
Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego wskazań liczników
w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur
szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia
ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na
zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię
elektryczną na rzecz sprzedawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur
prognozowanych. Punkty poboru są wyposażone w urządzenia dokonujące odczytów w
czasie rzeczywistym. Zatem nie ma możliwości nieuzyskania w terminie odczytów z
urządzeń (liczników) zainstalowanych w punktach poboru.
Pytanie nr 4:
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od
wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne
lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane
z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmiany w zakresie określonym w zapytaniu
zostały uwzględnione w § 3 ust. 6 projektu umowy.
Pytanie nr 5:
Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów z dotychczasowym sprzedawcą?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązujące umowy mogą zostać
wypowiedziane z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Pytanie nr 6:
Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 7:
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem
przetargowym?
Odpowiedź: Aktualnie dostawcą energii elektrycznej jest firma Energia i Gaz Sp. z o.o.
Pytanie nr 8:
Informujemy, że wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w
swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z
powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE
występującego w postępowaniu, czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6
miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że okres rozliczeniowy dla punktu poboru przy
ul. Wrocławskiej 37A wynosi 10 dni – łącznie w miesiącu 3 x 10, dla punktu poboru
przy ul. Oboźnej 8 – wynosi 1 miesiąc (1 w miesiącu).
Pytanie nr 9:
Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?
Odpowiedź: Tak. Odczyty 3 razy w miesiącu co 10 dni łącznie okres jednego miesiąca –
PPE przy ul. Wrocławskiej 37a, raz w miesiącu za cały miesiąc – dla PPE przy
ul. Oboźnej 8.
Pytanie nr 10:
Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu siedziby OSD.
Odpowiedź: Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków.
Pytanie nr 11:
Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców
energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.06.2018r. Zgodnie
z instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej sprzedawca na 21 dni przed zmianą
sprzedawcy musi zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. W związku z tym ze
względu na procedury przetargowe żaden sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia
świadczenia dostaw od 01.06.2018r.
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Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje siwz w powyższym zakresie.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od konieczności określenia przez
Wykonawcę ilości roboczogodzin w okresie realizacji zamówienia?
Wykonawca w kalkulacji cenowej zobowiązany jest jedynie do wskazania ceny za 1 kWh
energii elektrycznej oferowanej do realizacji zamówienia dla danego punktu poboru, która
następnie stanowić będzie podstawę do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (§ 3
ust. 3 Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ)?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący ilości roboczogodzin. Jednocześnie
akapit UWAGA otrzymuje następujące brzmienie:
„Cenę należy obliczyć według następujących zasad: Wykonawca winien określić stawkę za
1 kWh prognozowanego zużycia dla danego punktu poboru oraz stawkę procentową VAT,
a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny za 1 kWh przez ilość kWh
prognozowanego zużycia i wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę
procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Cenę 1kWh
należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, pozostałe wartości
kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku; Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia; Wartość brutto dla pozycji „razem” stanowi wartość
oferty (cenę).
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 3 Umowy poprzez wskazanie,
że rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla danego punktu poboru będą się
odbywać zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający posiada lub będzie posiadać zawartą umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych?
Odpowiedź: Tak, zamawiający doprecyzuje zapisy w powyższym zakresie.
Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 3 Umowy regulujących
kwestie rozliczeń w przypadku nieudostępnienia danych pomiarowych przez OSD?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.
Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 4 ust. 14 poprzez zastąpienie
zwrotu: „odsetek w wysokości ustawowej” zwrotem: „ustawowych odsetek za opóźnienie w
transakcjach handlowych”?
Propozycja zapisu:
„Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje
prawo do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.”??
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 3 ust. 12 poprzez zastąpienia
słowa: „płatnikiem” zwrotem: „czynnym podatnikiem” w odniesieniu do statusu
podatkowego Wykonawcy?
Propozycja zapisu:
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„Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem płatnikiem podatku od towarów i
usług
(VAT)
i
posiada
numer
identyfikacji
podatkowej
NIP:
………………………………… .”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę
w konsekwencji § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że jest
płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ………………. .”
Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z treści § 4 ust. 1 zwrotu: „w tym
zgłaszanie grafików handlowych dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego” a także
odstąpienia od zapisów § 4 ust. 2 i 3?
Zgodnie z zapisami Umowy podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest
Wykonawca. Rozliczenia w ramach bilansowania handlowego nie dotyczą OSD ponieważ
odbywają się pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Przesyłowego.
Późniejszy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Postanowienie § 4 ust. 1 otrzymuje
brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii zakupionej przez Zamawiającego, a
koszty bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Zamawiający
oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z
niniejszej umowy, przysługują Wykonawcy.” Postanowienie ust. 3 i 4 skreśla się,
dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nową numerację.
Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 4 poprzez dodanie zapisu
o treści: „5. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń Umowy jest
ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego za wykonanie Umowy."?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 6 poprzez wskazanie, że
rozpoczęcie realizacji umowy dla danego PPE nastąpi po skutecznym przeprowadzeniu
procedury zmiany sprzedawcy?
Propozycja zapisu:
„Umowa zostaje zawarta na okres od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r. z tym, że sprzedaż
rozpocznie się nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany
sprzedawcy. W przypadku, gdy dla różnych PPE skuteczne przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy nastąpi w różnych terminach, rozpoczęcie sprzedaży dla tych PPE
nastąpi odpowiednio w tych terminach.”?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.
Pytanie nr 20:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 9 ust. 1?
Wykonawca informuje jednocześnie, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej następuje
zgodnie z Art. 6 b Ustawy prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
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Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia Sprzedającemu, najpóźniej w terminie
25 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej prawidłowych i niezbędnych
danych w wersji elektronicznej (np. w programie Excel) celem skutecznego
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla danego PPE i terminowego rozpoczęcia
w nim sprzedaży (pkt 3.1lit. j)?
Odpowiedź: Zamawiający dostarczy niezbędne dane dla skutecznego przeprowadzenia
procesu zmiany sprzedawcy energii.
Pytanie nr 22:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania czy posiada aktualnie umowy
kompleksowe na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji? Jeśli tak, to
czy:
a. Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy czy też
upoważni do tej czynności Wykonawcę oraz jaki jest okres wypowiedzenia
obowiązujących umów kompleksowych?
b. Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji w
terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy czy też upoważni Wykonawcę do podjęcia działań związanych z
zawarciem umowy dystrybucyjnej (wraz z upoważnieniem do jej podpisania) a także
dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji
Umowy, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą zmiany
sprzedawcy?
c. Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
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 posiada zawartych umów kompleksowych obejmujących
sprzedaż i przesyłanie energii oraz zawartych aneksów lojalnościowych.
Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa w celu
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z załączonym wzorem?
Odpowiedź:
Zamawiający
udzieli
wybranemu
wykonawcy
stosownego
pełnomocnictwa.
Pytanie nr 24:
Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy układ pomiarowo rozliczeniowy w grupie
taryfowej B21 jest dostosowany do zasady TPA.
Odpowiedź: Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasady
TPA.
Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie/zmniejszenie ilości punktów poboru energii w
trakcie trwania umowy, ponad wskazane 2 PPE, jeśli tak prosimy o określenie procentowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wprowadzania zmian w zakresie punktów
poboru.
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Pytanie nr 26:
Wykonawca prosi o doprecyzowanie warunku określonego w części V pkt. 2 lit. A w
zakresie obowiązku posiadania przez wykonawcę polisy OC – w zakresie formy i treści
dokumentu, który miałby zostać przedstawiony oraz terminu jego przedstawienia przez
wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności
zamawiający wymaga posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w
zakresie obrotu energią elektryczna wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki (na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 220, z późn. zm.); W związku z powyższym w
Rozdziale V SIWZ postanowienie pkt. 1 ppkt. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
zamawiający ustanawia wymagania minimalne w zakresie posiadania aktualnej
koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczna
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (na podstawie art. 32 ust. 1
pkt. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.
220, z późn. zm.).”
Pytanie nr 27:
Dotyczy par. 3 pkt 7 wzoru Umowy – wykonawca informuje, iż kalkulowane w ofercie ceny
są stałe i obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku
postępowania przetargowego.
Odpowiedź: Co do zasady zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem zmian
przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy.
Pytanie nr 28:
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art.
94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia
01.06.2018r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie
powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej na dzień 01.07.2018r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do treści projektu umowy.
Pytanie nr 29:
Z uwagi na zapis w Formularzu oferty: „Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej
oferty zaoferowane stawki za 1 kWh nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji
zamówienia“ oraz zapis projektu umowy (§ 3 pkt. 4.) „Ceny jednostkowe nie mogą ulec
zmianie „w górę“, z zastrzeżeniem zmiany przepisów skutkujących zmianą wysokości
podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT“ i zapis“ Ceny energii
elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie“ (§ 3 pkt 5.) a także zapis (§ 9 pkt .)
„Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
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wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku niewyrażenia zgody na
zmianę cen jednostkowych w trybie § 3 ust. 5 umowy albo nieuzasadnioną odmowę zmiany
cen jednostkowych w trybie § 3 ust. 6 umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do treści projektu umowy.
Pytanie nr 30:
Z uwagi na zapis w Formularzu oferty: „Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej
oferty zaoferowane stawki za 1 kWh nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji
zamówienia“ oraz zapis projektu umowy (§ 3 pkt. 4.) „Ceny jednostkowe nie mogą ulec
zmianie „w górę“, z zastrzeżeniem zmiany przepisów skutkujących zmianą wysokości
podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT“ i zapis“ Ceny energii
elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie“ (§ 3 pkt 5.) a także zapis (§ 9 pkt .)
„Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku niewyrażenia zgody na
zmianę cen jednostkowych w trybie § 3 ust. 5 umowy albo nieuzasadnioną odmowę zmiany
cen jednostkowych w trybie § 3 ust. 6 umowy, a także biorąc pod uwagę fakt mogących
wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmian 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 pozostaną niezmienne w
okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą
kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności
energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności
energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez
konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do treści projektu umowy.
Pytanie nr 31:
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca
zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen,
wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do
przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o
kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w
życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do treści projektu umowy.
Pytanie nr 32:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisu „Zamawiający może wypowiedzieć
umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca
kalendarzowego w przypadku niewyrażenia zgody na zmianę cen jednostkowych w trybie §
3 ust. 5 umowy albo nieuzasadnioną odmowę zmiany cen jednostkowych w trybie w trybie
§ 3 ust. 6 umowy” (§ 9 pkt. 2.). Czy należy rozumieć, że Zamawiający gwarantuje sobie
prawo do zanegowania ustawowej zmiany stawki podatku VAT, opodatkowania energii
podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa? Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie
przedmiotowych zapisów ponieważ, odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
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Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na
brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii
Wykonawcy argumentacja wskazana w przedmiotowych zapisach nie przekłada się na
ewentualną szkodę Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis zamawiający nie oznacza
braku zgody na zmianę przepisów stanowiących podstawę do zmiany cen
jednostkowych, ale ma na celu dokonanie weryfikacji poprawności zaproponowanej
przez wykonawcę kalkulacji cen jednostkowych i rzeczywistego wpływu tych kosztów
na cenę energii.
Pytanie nr 33
Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących
poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego.
Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje
zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie
sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i
poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę.
Pytanie nr 34
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów
wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i
przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru
energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej
zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają
wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i
zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z
powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni
obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie
prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo - rozliczeniowych przekazywanych
wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany do treści umowy.
Pytanie nr 35
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 i wycenione w ofercie. 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 SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez
wykonawcę.
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2
w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
z uwzględnieniem wyjaśnień. Zmieniona SIWZ zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego i udostępniona wszystkim wykonawcom.
Ponadto stosując się do dyspozycji przepisu art.38 ust.6 ustawy, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: 23 maja 2018r. do godz.
15:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 23 maja 2018r. o godz.
16:00.
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający działając na podstawie przepisu art.38 ust. 4a
ustawy opublikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

