Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii
Poddębice Sp. z o.o.”
Nasz znak: GP/345/2017

08.12.2017 r.

Zarząd Geotermii Poddębice niniejszym informuje, że w dniu 07.12.2017 r. wpłynęły
następujące pytania do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego za numerem BZP 626824-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.
Pytanie 1 – Załącznik nr 4 do SIWZ („Wykaz i charakterystyka obiektów”)
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług
dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów
dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z
zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego
OSD.
Odpowiedź: Tak, są to aktualne parametry dystrybucyjne zgodne z umowami
dystrybucyjnymi.
Pytanie 2 – Rozdział XV, pkt 2 SIWZ („Informacja o formalnościach…”)
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory
umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia
10
kwietnia
1997r.
Prawo
energetyczne
(Dz.U.
2012
poz.
1059
z późn. zm). W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie
umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd
Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak. Może to być wzór umowy Wykonawcy, który należy załączyć do oferty.
Pytanie 3 – pkt. 18 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne warunki umowy”)
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Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub
zmienić grupę taryfową danego punktu, bądź zmienić moc przyłączeniową lub moc umowną
jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione
w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą
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. Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów
w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .
Odpowiedź: W pkt 18 załącznika Nr 5 wprowadza się dodatkowy zapis z uszczegółowieniem o
treści: „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. Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do
obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup
taryfowych”
Pytanie 4 – Rozdział XV, pkt 2 SIWZ („Informacja o formalnościach…”)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 5 – pkt. 22 i 24 Załącznika nr 5 do SIWZ („Istotne warunki umowy”)
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 zawartego w pkt 22 Załącznika nr 5 do SIWZ 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”.
Równocześnie mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację pkt 24 Załącznika nr 5
do SIWZ do treści:
„24. Wszelkie zmiany w umowie wymagają pod rygorem nieważności formy aneksu
podpisanego przez obie strony za wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt. 9, 21, 22.”
Odpowiedź: Uważamy, że proponowany zapis mieści się w treści punktu 22. Dokonuje się
korekty zapisu w punkcie 24 poprzez skreślenie liczy 25 i zastąpienie jej liczbą 22.
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Pytanie 6 – Załącznik nr 4 do SIWZ („Wykaz i charakterystyka obiektów”)
Mając na uwadze fakt, iż rozliczenia dla obiektów wymienionych na poz. 2, 3, 5 Załącznika
nr 4 do SIWZ prowadzone są w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe, Wykonawca zwraca się z
prośbą o uwzględnienie ilości energii wg procentowego historycznego zużycia tj.:
- poz. 2 (40 000 kWh, I strefa – 9 877 kWh ; II strefa – 30 123 kWh),
- poz. 3 (50 000 kWh, I strefa – 12 279 kWh ; II strefa – 37 721 kWh),
- poz. 5 (117 000 kWh, I strefa – 67 681 kWh ; II strefa – 49 319 kWh).
Odpowiedź: W związku z tym, że część punktów odbioru energii jest w zakresie działalności
Zamawiającego od niedawna, należy przyjąć przewidywane szacunkowo zużycie w
poszczególnych strefach:
Poz. 2: I strefa 10 000 kWh, II strefa 30 000 kWh
Poz. 3: I strefa 13 000 kWh, II strefa 37 000 kWh
Poz. 5: I strefa 70 000 kWh, II strefa 47 000 kwh.
Pytanie 7 – Załącznik nr 4 do SIWZ („Wykaz i charakterystyka obiektów”)
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w
przedmiocie zamówienia (w szczególności obiektami wymienionymi na poz. 2-6 Załącznika nr 4 do
SIWZ)? Informujemy, że brak takiego tytułu uniemożliwi zawarcie umowy kompleksowej
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.
Odpowiedź: Tak. Posiadamy umowę z Gminą Poddębice (właścicielem obiektów) na
udostępnienie obiektów wymienionych w poz. 2-6 do prowadzenia działalności przez
Zamawiajacego.
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