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Pytania i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r. dla 3 Spółek 
Wodociągowych Postępowanie nr l/En/ZP/S/2020

Zamawiający „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3;78-100 Kołobrzeg, 
udzielając odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców informuje następująco:

1. Czy Zamawiający posiada ppe, w których zainstalowane są jakiekolwiek źródła wytwórcze energii elektrycznej ( np. fotowoltaika, mikroinstalacja, OZE). Jeśli tak prosimy o ich wykreślenie.
Odpowiedź:Zamawiający posiada PPE w których zainstalowane są źródła wytwórcze energii elektrycznej: fotowoltaika, mikroinstalacja i OZE (biogaz]2: 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 podległych3. opis punktu poboru;4. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);5. moc umowna;6. numer licznika; numer ewidencyjny PPE7. Operator Systemu Dystrybucyjnego;8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy9. numer aktualnie obowiązującej umowy10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy11. 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) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;15. dokument nadania numeru NIP;16. dokument nadania numeru REGON;17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
Odpowiedź:Tak, Zamawiający przekażą niezbędne dane.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:Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone: na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowy na świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający nie posiada punktu poboru bez wskazanego kodu PPE.



b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
Odpowiedź: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:Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do 31.12.2020 r.
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:Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych4. Czy układy w grupie taryfowej B są dostosowane do zasady TPA?
Odpowiedź:Układy pomiarowe w grupie taryfowej B są dostosowane do zasady TPA.5. Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną.6. W odniesieniu do zapisów § 1 ust. 1 oraz w § 3 ust. 2 Umowa z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją: Umowa z Regionalnymi Wodociągami i Kanalizacją oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, czy Zamawiający zaakceptuje zmianę powołanego rozporządzenia na Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 poz. 503).
Odpowiedź:Tak, Zamawiający akceptujemy zmianę zapisu.7. W odniesieniu do zapisów w § 2 projektów umów, czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie po kropce: „Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym".
Odpowiedź:Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.8. Czy Zamawiający zaakceptuje dodanie w § 5 projektów umów zapisu „Cena energii elektrycznej netto zawiera kwotę podatku akcyzowego".
Odpowiedź:Tak,9. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikacje zapisu par 5 ust 2 projektów Umowy poprzez dodanie na końcu dania:" oraz zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy a w szczególności zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a 



szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 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:Zapis par 5 ust 2 otrzymuje brzmienie: Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.
10. Czy Zamawiający oczekuje wystawienia jednej zbiorczej faktury dla każdej z umów czy oddzielnie w podziale na lokalizacje i taryfy?
Odpowiedź:Dla części nr 1 oddzielnie w podziale na lokalizacje i taryfyf w załączeniu podział na faktury)Dla części nr 2 i 3 faktura zbiorcza.11. Czy Zamawiający w odniesieniu do par 6 ust 2 projektów umów rozważy możliwość zmiany terminu płatności na 21 dni od daty sprzedaży? W systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania", z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.12. Czy w odniesieniu do zapisów par 6 ust 4 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek oraz Miejskich Wodociągów I Kanalizacji i 6 ust 3 umowy Regionalne Wodociągi i Kanalizacja zaakceptuje zmianę zapisu w następujący sposób: okresy rozliczeniowe będą zgodne z okresami rozliczeniowymi udostępnionymi przez OSD. Wykonawca przy wystawianiu faktur opiera się na danych udostępnionych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, które nie zawsze pokrywają się z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Wykonawca wystawia fakturę w ciągu 5 dni od otrzymania danych rozliczeniowo- pomiarowych udostępnionych przez OSD.
Odpowiedź:Tak, zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu w następujący sposób: okresy rozliczeniowe będą zgodne z okresami rozliczeniowymi udostępnionymi przez OSD.13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu par 6 ustęp 8 umowy Miejskich Wodociągów oraz Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz 6 ust 7 umowy Regionalne Wodociągi w następujący sposób : Żadna ze Stron nie ma prawa dokonać przelewu swoich praw i/lub przeniesienia swoich obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż zgoda drugiej Strony nie jest wymagana wyłącznie na przeniesienie przez Stronę uprawnioną do otrzymania zapłaty wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących jej wobec drugiej Strony.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.14. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów § 8 ust 3 projektów umów zmianę zapisu na:: „Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.15. Czy Wykonawca zaakceptuje dodanie w par 8 ust 4 projektów umów zapisu : ..."do wysokości faktycznie poniesionej szkody?"
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.



16. Czy Wykonawca zaakceptuje modyfikację zapisu par 8 ust 1 i 5 projektów umów w ten sposób, iż kara liczona byłaby w wysokości „10 % wartości nierealizowanej części zamówienia, której dotyczy odstąpienie?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.17. Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcie z wzoru pełnomocnictwa obowiązków w zakresie pkt 3, 5, 6 i 7 lub zaakceptuje wzór pełnomocnictwa stosowany powszechnie przez Wykonawcę? Dodatkowe obowiązki nałożone na Wykonawcę wpłynął na większe koszty oraz na ostateczną cenę ofertową.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

niniejszym udziela pełnomocnictwa dla:
............................................................................................z siedzibą w.................... ul....................... , ..- 
 , wpisana do   prowadzonego przez ......................... w 
........................ pod numerem  , NIP: ........................... ,.. kapitał zakładowy / kapitał 
wpłacony w wysokości ..........................................zł., zwana dalej „Wykonawcą.”,
do:

• składania w imieniu i na rzecz Zamawiającego oświadczeń o wypowiedzeniu umów sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (tzw. umów kompleksowych),

• zgłaszania właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży 
energii elektrycznej,

• działań związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej (z wyłączeniem jej podpisania1 / z 
uwzględnieniem jej podpisania w imieniu i na rzecz Zamawiającego po akceptacji parametrów 
techniczno-handlowych przez Zamawiającego),
• pozyskiwania, w szczególności od OSD, danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do realizacji 
umowy sprzedaży energii elektrycznej,
• dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą 

zmiany sprzedawcy.

Wykonawca może ustanawiać dla Zamawiającego innych pełnomocników. Niniejsze pełnomocnictwo 
udzielone zostaje na czas nieoznaczony, jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania Umowy Sprzedaży 
energii elektrycznej z Wykonawcą.
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Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


