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WYJAŚNIENIA NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 14 września 2015r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do
Zamawiającego wpłynęło pismo z dnia 10.09.2015r. z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §5 ust. 2 – z uwagi na brak informacji o
mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa
wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie
zapisu stanowiącego o możliwości zmiany ceny jednostkowej w powyższym przypadku.
Uprzejmie prosimy zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena 1kWh
określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania
energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian, a także
zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 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”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ według propozycji Wykonawcy.
Pytanie 2
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §5 ust. 3 oraz rozdz. 10 pkt. 10.13 SIWZ –
informujemy, że zgodnie z zapisami IRiESD, Sprzedawca jest zobowiązany do zgłoszenia
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego informację dotyczącą kontynuowania lub
zakończenia sprzedaży dla dotychczasowego Odbiorcy nie później niż 30 dni przed końcem
terminu obowiązywania pierwotnej umowy. W związku z tym, jeśli Zamawiający zechce
skorzystać z przedłużenia umowy do dnia 28.02. 2018r., będzie on zobowiązany do
poinformowania Wykonawcę o tym fakcie. Ponadto, wnioskujemy, aby takie przedłużenie
nastąpiło w formie pisemnego aneksu do umowy.
Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o następującej treści:
„O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej 45 dni przed
upływem pierwotnego terminu umowy, podając Wykonawcy w treści pisemnego
zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Wydłużenie terminu

nastąpi w formie aneksu do umowy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.”
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o usunięcie słów „(…)lub nie przeprowadzono
skutecznie zmiany sprzedawcy u OSD”. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zostanie,
bowiem zawarta umowa sprzedaży rezerwowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ust. 3 § 5, który po zmianach brzmi:
„3. Oferowana cena jednostkowa za 1 kWh będzie stanowić podstawę do rozliczeń z
Wykonawcą także przez okres dwóch miesięcy po upływie terminu ważności niniejszej
umowy na sprzedaż energii elektrycznej tj. do dnia 28.02.2018r. w przypadku, gdyby do
31.12.2017r. Zamawiający nie zdążył zawrzeć nowej umowy na zakup energii elektrycznej
(na kolejny okres). O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej
40 dni przed upływem pierwotnego terminu umowy, podając Wykonawcy w treści pisemnego
zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Wydłużenie
terminu nastąpi w formie aneksu do umowy.”
Ponadto o tej samej treści wprowadzono zmianę do rozdz. 10 pkt 10.13 SIWZ.
Pytanie 3
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §6 ust. 1 Wykonawca informuje, iż w świetle
przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem
odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiaroworozliczeniowych 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 pomiaroworozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że uwzględni bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa
energetycznego i bezwzględnie obowiązujące przepisy aktów wykonawczych w zakresie
prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych
wykonawcy przez OSD.
Pytanie 4
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §6 ust. 3 z uwagi na fakt, że faktury VAT są
wysyłane listem zwykłym, informujemy, że Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim
terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu
prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie
terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża
wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art.
19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym
zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie
przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie
……… dni od wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT.”

Jednocześnie, po ewentualnym uwzględnieniu powyższej zmiany, prosimy o modyfikację, iż
termin płatności faktury, będący jednocześnie drugim obok ceny kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty, zawartym w rozdziale 11 SIWZ, będzie liczony od daty
wystawienia faktury VAT przez Zamawiającego. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie
powyższej zmiany także w Formularzu oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.
Pytanie 5
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §6 ust. 4 zwracamy się z prośbą o usunięcie
zapisów odnoszących się do konieczności uwzględniania w fakturach VAT numeru licznika,
a także wskazań bieżących i poprzednich licznika. Informujemy, że OSD przekazuje
Wykonawcom tylko i wyłącznie dane o zużyciu, a nie przekazuje stanu licznika poprzedniego
i aktualnego. W związku z tym, iż Wykonawca będzie otrzymywał dane od OSD, nie ma
możliwości, aby na fakturze były ujęte wskazania licznika zgodnie z wymogiem
Zamawiającego.
To samo tyczy się zamieszczania numeru licznika na fakturach. Informujemy, że na
wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie występuje tego typu informacja. Wymóg
wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów
bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiane przez Wykonawcę spełniają wymogi
określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, natomiast brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w
zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia zastrzeżenia Wykonawcy w zakresie usunięcia zapisów
dotyczących wskazań bieżących i poprzednich licznika w ten sposób, iż zmienia treść wzorów
umów. Nie uwzględnia natomiast zastrzeżenia dotyczącego numeru licznika.
Treść §6 ust. 4 umowy (zał. nr 7.1 do SIWZ) po zmianach brzmi:
„4. Wszystkie punkty poboru energii (PPE) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy ujęte zostaną na jednej fakturze wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego
PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu,
zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto„
Treść §6 ust. 4 umowy (zał. nr 7.2 do SIWZ) po zmianach brzmi:
„4*. Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w
tabeli 1.2 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla
każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę
odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
4. * Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w
tabeli 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym
rozliczeniem dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr
licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
*niepotrzebne skreślić”

Pytanie 6
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §6 ust. 4 dot. zestawień zbiorczych
wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące
zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych
przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie
dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem
dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione.
Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej.
Wobec powyższego wnosimy o usunięcie wymogu przesyłania zestawień zbiorczych.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia częściowo zastrzeżenia poprzez zmianę §6 ust. 4 wzoru umowy.
Treść §6 ust. 4 zał. nr 7.1 do SIWZ po zmianach :
„4. Wszystkie punkty poboru energii (PPE) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy ujęte zostaną na jednej fakturze wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego
PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu,
zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto„
Treść §6 ust. 4 zał. nr 7.2 do SIWZ po zmianach:
„4*. Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w
tabeli 1.2 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla
każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę
odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
4. * Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w
tabeli 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym
rozliczeniem dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr
licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.
*niepotrzebne skreślić”
Pytanie 7
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §7 ust. 1 Zamawiający określił dzień zapłaty
faktur VAT, jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art.
454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy
podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z
prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Strony określają, że terminem spełnienia
świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zgodnie z Uchwałą Sądu
Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r. III CZP 164/94 „Spełnienie świadczenia
bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony
stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej”.
Pytanie 8
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §8 ust. 5 informujemy, że zgodnie art. 488
Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie
z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia
odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy

się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, a w zamian określenie, iż „Złożenie
reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 9
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §9 ust. 3 oraz rozdz. 2 pkt. 2.3. SIWZ –
zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w całości. Informujemy, że zgodnie z zapisami
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD,
zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne
jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie
umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o
wprowadzenie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru
nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu
umowy do realizacji przez OSD”.
Ponadto, zwracamy szczególną uwagę na zapis „Nie dopuszcza się zawierania umów
rezerwowych z ceną 1KWh inną niż wskazana w §5 niniejszej umowy.” Zapis taki powinien
zostać bezwzględnie usunięty z umowy sprzedaży. Sprzedaż rezerwowa jest objęta odrębną
umową, której dotychczasowy Wykonawca nie będzie stroną i ceny z niej wynikające nigdy
nie są tożsame z cenami wynikającymi z umowy sprzedaży zawartej po przeprowadzeniu
postępowania o zamówienie publiczne. Wyższe ceny sprzedaży rezerwowej wynikają m.in. z
taryf poszczególnych OSD. Ponadto informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania
umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku
błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). W związku z powyższym prosimy o usunięcie
ww. zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający nie
zgadza się na usunięcie wskazanego zapisu. Z uwagi, iż do końca obowiązywania
dotychczasowych umów, licząc od daty otwarcia ofert pozostało ponad 3 miesiące
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić skutecznie do zmiany sprzedawcy tak, by nowe
umowy obowiązywały od 1 stycznia 2016r. Jeżeli natomiast wykonawca nie będzie w imieniu
zamawiającego zawierał umów rezerwowych, przywołany zapis umowy będzie
bezprzedmiotowy.
Pytanie 10
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §10 ust. 5 Zamawiający określił, że
przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że Zamawiający może
wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informujemy,
że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę
zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę
skonstruowane, jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do
upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie
przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie
skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki
odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z
prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie
Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych.

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia zastrzeżenia wykonawcy poprzez wykreślenie ust.5. w §10
Pytanie 11
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §11 ust. 1 prosimy o dodanie, iż „Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie ww. terminowi, w przypadku wystąpienia
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.
Pytanie 12
W zał. nr 7.1 i 7.2. do SIWZ – Wzór umowy – §11 ust. 6 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 informuje, że poprzez zmianę SIWZ nastąpi uzupełnienie §11 ust. 6 wzoru
umowy o proponowany zapis.
Pytanie 13
Dot. załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W celu
prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o
udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy
czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo (C12a).
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada danych dotyczących szacowanej ilości energii w rozbiciu na
poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany
całodobowo (C12a).
Pytanie 14
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe
prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść
przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
(wskazujemy zwłaszcza na zapis ustanawiający zakaz udzielania dalszych pełnomocnictw
substytucyjnych przez Wykonawcę, co może stanowić istotne ograniczenie przy
przeprowadzaniu procesu zmiany sprzedawcy w imieniu Zamawiającemu).
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według własnego wzoru z zastrzeżeniem że wzór
pełnomocnictwa może zostać uzupełniony o zapisy, których żąda OSD.

Pytanie 15
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji
elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić
będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- 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;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) 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;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że 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:
Informacje których żąda Wykonawca wskazane w:
podpunkcie a):
tiret 1, 11 - Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy,
tiret 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wskazane są w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ,
tiret 4 – grupa taryfowa obecna i nowa są takie same,
tiret 10 – dotychczasowa umowa nie zawiera terminu wypowiedzenia gdyz jest umową na
czas określony,
tiret 12 – jest to kolejna zmiana sprzedawcy,
podpunkcie b):
tiret 1 – Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według wzoru Zamawiającego
tiret 2, 3 i 5 – Zamawiający przekaże kopie dokumentów w wersji papierowej,
tiret 4 – żadna z jednostek nie posiada wpisu do KRS.
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
(zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ) w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy –
patrz rozdział 2 pkt 2.5 SIWZ.
Pytanie 16
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy umowy dystrybucyjne, (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na
czas określony czy nieokreślony?
b) 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:
Informacje których żąda Wykonawca wskazane w:
podpunkcie a): umowy zawarte są na czas nieokreślony (Zamawiający posiada rozdzielone
umowy dystrybucyjne).
podpunkcie b): Zamawiający nie posiada umów/aneksów w ramach akcji
promocyjnych/programów lojalnościowych.
Pytanie 17
Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w numeracji poszczególnych ustępów §6 wzoru umowy
stanowiącego zał. 7.2 do SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawi omyłki pisarskie w numeracji poszczególnych ustępów §6 wzoru
umowy stanowiącego zał. 7.2 do SIWZ.
Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
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