Kostrzyn nad Odrą, dnia 08.11.2017r.
Dotyczy: zapytań do przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na obiekty Miejskich
Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą.
W związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na obiekty Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. w
Kostrzynie nad Odrą ogłoszonym w BZP pod pozycją 606898-N-2017 w dniu 25-10-2017r., niniejszym
udzielamy odpowiedzi:
Pytanie 6:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania
dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla punktów poboru energii
elektrycznej:
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,
- okres wypowiedzenia,
- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia
umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością
oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.
Odpowiedź:
Obecna umowa na zakup energii elektrycznej obowiązuje od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku. Zgodnie z §10
umowy każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy, w formie pisemnej za dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązjącym na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy nie zwalnia
Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. Umowa nie
została podpisana w ramach akcji promocyjnej.
Pytanie 7:
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?
Odpowiedź:
Tak podane przez zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.
Pytanie 8:
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych
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. 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. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie
zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z
koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich
uiszczenia.”
Odpowiedź:
Okres rozliczeniowy w przypadku wszystkich PPE wynosi 1 miesiąc. Zamawiający nie zgadza się na
wprowadzenie zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu.
Pytanie 9:
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 ?
Odpowiedź:
Tak zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa. Tak może to być wzór wykonawcy jeżeli zakres
udzielanego pełnomocnictwa będzie odpowiadał czynnościom powierzanym w związku ze zmianą sprzedawcy
energii na rok 2018.

Pytanie 10:
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 punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- 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
- numer PPE
oraz dokumentów:
Pełnomocnictwo,
dokument nadania numeru NIP,
dokument nadania numeru REGON,
KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
dokument potwierdzający umocowania 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. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź:
Powyższe dane znajdują się w załączniku do SIWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego.
Pytanie 11:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą
korespondencyjną.
Odpowiedź:
Jak w pytaniu numer 1 w odpowiedziach na pytania z dnia 30.10.2017 opublikowanych na naszej stronie
intenetowej pod adresem www.mzk.kostrzyn.pl/przetargi.php
Pytanie 12:
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 1 Umowy na zapis o treści: „1. Należności wynikające z faktur VAT
będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż faktury za energię elektryczną wysyłane są listem zwykłym, a co za tym
idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może
powodować komplikacje przy ustaleniu 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. Jednocześnie w przypadku nieterminowego dostarczenia
faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury. Ponadto
systemy bilingowe generują terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej.
Odpowiedż:
Zamawiający zgadza się na powyższy zapis pod warunkiem, że fakura wpłynie do siedziby zamawiającego do 25
dnia od daty wystawienia faktury. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur w formie elektronicznej wraz
z załącznikami.
Pytanie 13:
Dotyczy § 7 ust. 1 Umowy.
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia
odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę
należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast
takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów
„(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.
Odpowiedź:
Z uwagi na znaczenie usług komunalnych jakie dla społeczeństwa świadczy zamawiający chcielibyśmy aby

zapis ze wzoru umowy pozostał pomimo braku takiego obowiązku w prawie energetycznym. Jednocześnie
informujemy, że taka sytuacji nie wystąpiła od wielu lat. Mamy tu na uwadze również sytuacje związane
z zaginięciem faktury lub pisemnego wezwania.

