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Warszaw a, 24 pażdziernika 20|6 r.

Do zainteresowanvch udziałem w przetargu nieograniczonvm
pn.: ..Dostawa energii elektrvcznei dla Teatru Narodowego w Warszawie''.

DoĘczyz zapytari do SIWZ

Informujemy' że w dniach 19-24 puŹdziernlka20l6 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski,
informacj e oraz następujące pytania do treści SIWZ:

Pvtanie I
,,SIWZ, rozdział 3 pkt. 3.4 - WykonawcaZwraca się z prośbą o udzielenie informacjiczy
podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - w szczeg lności moc umowna i
grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami
potwierdzającymi mozliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przezwłaściwego
OSD?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Parametry podane w SIWZ są zgodne z obowiązującą umową kompleksową.

Pvtanie 2

,,SIWZ' rozdział t7 - Zvłtacamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie

umowy dro gą korespondencyj ną?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Nie.

Pvtanie 3

,,Wykonawca informuj e, tŻ w świetle przepis w prawa energetycznego i aktow
wykonaw czych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie
do sprzedawcow danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punkt w poboru energii (PPE).
Sposob ustalania danych przez oSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej
pomiędzy Zamawiającym a oSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na

regulacje w tym zakręsie wynikające z um w dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z
przepisamiprzyjmują do rozliczen dane przekazane przez oSD. W związkuz powyzszym
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zarrtawiający uwzględni obowiązujące przepisy
prawa energetycznego i akt w wykonawczych w zakresie prowadzeniarozliczenna
pod stawie danych pomiarowo- r oz\iczeniowych przekazywanych wykonawcy pr ZęZ o S D ?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Zamawiający wprowa dzi niezbędne zmiany w SIWZ.
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Pvtanie 4

,,Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w
imieniu Zamauliającego zawartej umowy sprzedaŻy energii elektrycznej do oSD oraz

wykonania czyrrtości niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u oSD
wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na

powyŻsze prosimy o lvyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialnośc zatreśc
przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez

OSD?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Tak. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Ętko do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do oSD.

Pvtanie 5

,,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 będzi e przeprowadzana po raz pierwszy?
b) Czy umowy dystrybucyjne (eśli zamawiający posiadarozdzielone umowy) zawarte są

lub będą na czas określony czy nieokreślony?
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres
wypowi edzenia obowiązuj ących um w kompleksowych/ um w sprzedaŻy energii

elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w
terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy teŻ

upowazni do tej czynności Wykonawcę?
d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, ktore uniemozliwiają zawarcię nowej umowy sprzedaŻowej w tęrminach
przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak _ jakie są terminy lvypowiedzen um w/aneks w w
ramach akcji promocyjnych/program w lojalnościowych ?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Ad. a) Zamawiający aktualnie posiada umowę kompleksową. Procedura zmiany
sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy.
Ad. b) Zamawiający nie ma aktualnie zawartej umowy na świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Ad. c) Sprzedawcą energii elektrycznejjest innogy Stoen operator. obecna umowa
została wypowiedziana w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie
procesu zmiany sprzedawcy.
Ad. d) Zamawiający nie ma podpisanych um w/aneksrÓw w ramach akcji promocyjnych.

Pvtanie 6

,,Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaŻe niezbędne dane w wersji
e l ektro n icznej Ex c e l or az dokumenty do przepro w adzęnia pro c edu ry zmiany sprzedawc y
najpoźniej w dniu podpisania umowy? Dokumentza'wierający niezbędne dane stanowić
będzie r wniez załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy:
a) danych dla kazdego puŃtu poboru:
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- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zuŻycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zavłarcia oraz okres wypowi edzeniadotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejnazmiana sprzedawcy;

b) dokument w dla kazdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
KRS lub inny dokument na podstawie kt rego dziaŁa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy
spr ze daŻy energi i e l ektry cznej or az pełnomo cni ctwa.

Jednocześnie informuj ffiy' że oSD moŻe odrzuci zgłoszenia um w sptzedaŻy zawierające
błędne dane skutkiem czego moŻe być konieczność zakupu energii przezZamawiającego od

tzw. sprzedawcy rezerwowego, o kt rym mowa w art. 5 ust. Zapkt 1 lit b) ustawy Prawo
energetyczne."

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Nie, Zamawiający nie przekaże danych do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy. Zamawiający przekaże niezbędne dane doĘczące zgłoszenia umowy
sprzedaży do oSD.

Pvtanie 7

,,Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na

sprzedaŻ i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy

przeprowadzanajest po razpierwszy czy po ruzkolejny? Prosimy o odpowiedź w zakresie

kazdego z punktow poboru wymienionych w załączniku do SIWZ.''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Zamawiaj ący posiada umowę kompleksową' procedu ra zmiany sprzedawcy jest
prowadzonapo raz pierwszy i doĘczy to każdego punktu poboru.

Pvtanie 8

,,Czy obecnie obowiązujące umowy sprzedaŻy i/lub kompleksowe wymagają

wypowi edzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia w odniesieniu do kazdego punktu poboru

wymienionego w SIWZ? Czy Zamawiający dokona wypowiedzenia tych um w?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Umowa kompleksowa została wypowiedziana.

Pvtanie 9

,,Czy obecnie obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte są na czas

nieokreślony?''
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odpowi edź Zamawiaj ącego :

Zamawiający nie posiadazawartej umowy na świadczenie usług dystrybucji.

,]}!aniel0
,,Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej w

odniesieniu do każdego punktu poboru wymienionego w SIWZ.''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

innogy Stoen Operator.

Pvtanie 11

,,Batdzo proszę o informacje czy w obu PPE w umowach dystrybucyjnych występuje taryfa

B2l. Wykonawcaroz\iczaPanstwa zgodnie ztaryfą widniejącą u oSD.''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Tak.

Pvtanie 12

,,Czy Zama'wiający w wymaganym terminie przekaŻe Wykonawcy wszelkie informacje

dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny, numer PPE, numer licznika,

dokładne adresy PPE: ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina' dla

poszczegolnych punkt w odbioru itd.) w wersji ęlektronicznej (Word, Excel)?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Tak.

Pvtanie 13

''Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający przekaŻe wykonawcy listę
puŃtow poboru energii elektrycznej (PPE) ? Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający zamięrza dokonywac zmiany lokalizacji PPE lub dokonac dołączenia nowych
PPE?''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Zamawiający ma dwa punkĘ poboru energii(PPE). Zamawiający nie zamierza
dokonyw ać zmiany lokalizacji PPE lub dokonać dołączenia nowych PPE.

Pvtanie 14

,'Wykonawca wnosi o wyjaśnienie' czy Zamawiający będzie wymagał zautarcia umowy w
oparciu o wzot opracow any przez Zamawiaj ącego , czy tęŻ Zamawiaj ący dopuszc za zawarcie
umowy w oparciu o wz r przygotowany ptzez Wykonawcę ?"

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Zamawiający opracuje projekt umowy.

Pvtanie 15

,,Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający sam dokona wypowiedzenia umory Z

dotychczasowym dostawcą energii , czy teŻ dotychczasowa umowa wygasa z upływem
terminu na jaki zostałazawarta? W przypadku, gdy dotychczasowa umowa wygasa'
Wykonawca wnosi o podanie terminu wygaśnięcia. Ponadto Wykonawca wnosi o

wyjaśnienie, czy w przypadku, gdy dotychczasowa umowa zostanie wypowiedzianaptzez
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Zamavłiającego, Zamawiający udostępni potwierdzenie wypowi edzęnia dotychczasowej

umowy?"

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Zamawiający już wypowiedział umowę kompleksową i udostępni potwierdzenie
wypowiedzenia doĘchczasowej umowy.

Pvtanie 16

,,Wykonawca wnosi o wyjaśnienie' czy Zamawiający wyraŻa zgodę na rozlic zenie na

podstawie szacunku w przypadku braku mozliwości rozlic zenia rzeczywistego?''

od powi edź Zamawiaj ącego :

Nie.

Pvtanie 17

,'Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy uĘady pomiarowe (B>) są dostosowane do zmiany
sprzedawcy? Jeśli nie, to w jakim terminie będą dostosowane?"

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Tak, układy pomiarowe są dostosowane do zmiany sprzedawcy.

Pvtanie 18

,,Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dokonywał wcześniej zmiany
sprzedawcy energii, a jeŻeli tak, to dla jakich punkt w poboru energii ?''

od p owi edź Zamawiaj ącego :

Nie.

Pvtanie 19

,,Zwracam się z prośbą o zamieszczenie wzor w oświadczen, jakie Wykonawca ma dołączyc
do oferty zgodnie z pkt.7.1 SIWZ tj:

1 . oświadc zenię o nie podleganiu wykluczeniu
2. oświadc zenie o spełnianiu warunkow udziału w postepowaniu
3. oświadc zenie o przynależności albo braku przyna|ezności do tej samej grupy

kapitałowej.''

odpowi edź Zamawiaj ącego :

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia w oparciu o własny wz r.

Podpisał:
Krzysztof Wielądek
Gł wny specjalista
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