Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH
UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ”
Numer postępowania: EO/EE/003/2019
__________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Pełnomocnik Zamawiających wyjaśnia:
Pytanie 1:

Dotyczy Załącznik nr 6.
Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej taryfy lub poprawnego zużycia dla
poniższego ppe.
UL. GROJECKA DZ.4080/2 ,
PLTAUD265009104708 32-608 OSIEK
OŚWIETLENIE ULICZNE
W ramach wyjaśnienia, uprzejmie informujemy iż taryfa C11 jest taryfą jednostrefową.
Wyjaśnienie: Dla przedmiotowego PPE ilość rocznego zużycia energii powinna wynosić 800 kWh
rocznie w strefie I (całodobowej).
Pytanie 2:

Dotyczy Załącznik nr 6 oraz formularza ofertowego i przeliczonego w nich
wolumenach.
Dom Pomocy Społecznej w
UL. KSIĘŻNEJ OGIŃSKIEJ 2 , Bobrku - bud. administr. i
ENID_1051035739
32-661 BOBREK
kotłowni MIESZKANIE
Taryfa G12 – błędna suma kolumn U i V. Wynik winien być 46670kWh, a nie jak
Państwo podajecie 35421kWh. Zatem cała grupa 2 powinna wynosić 44223,296 MWh.
Jest to bardzo ważne przy wykonaniu poprawnej wyceny, a finalnie oferty dla Państwa.
Wnosimy zatem o poprawę tabeli oraz formularza ofertowego.
Wyjaśnienie: Dla przedmiotowego PPE ilość łączna rocznego zużycia energii podana w
dokumentacji jest prawidłowa, zmianie ulega ilość zużycia w poszczególnych strefach
(26 883 kWh dla Strefy I i 8 538 kWh dla Strefy II). Uwzględniając powyższe oraz
zmianę wynikającą z Pytania 1 zmianie ulega Załącznik nr 6 do SIWZ w tych 2
pozycjach, nowe dokumenty zostaną opublikowane łącznie z niniejszymi
odpowiedziami na pytania.
Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu
rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz umów
kompleksowych dla punktów poboru energii elektrycznej:
- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okres ich wypowiedzenia,
- czy zostały podpisane 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.
Wyjaśnienie: Umowy sprzedaży energii zawarte są na czas określony, obowiązują do 31.12.2019
roku i nie wymagają wypowiedzenia. Umowy kompleksowe zawarte na czas

nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W kilku przypadkach
zawarte są umowy kompleksowe z promocją ceny i termin rozpoczęcia sprzedaży,
uwzględniający okres promocji, jest inny niż 01.01.2020, co zostało podane w
Załączniku nr 6.
Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający samodzielnie wypowie
obowiązujące umowy kompleksowe w terminach pozwalających na skuteczne
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności
Wykonawcę?
Wyjaśnienie: Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do wypowiedzenia aktualnie
obowiązujących umów kompleksowych.
Pytanie 5:

Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w
przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy
kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna
została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający będą samodzielnie zawierali umowy dystrybucyjne.
Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na
czas określony czy nieokreślony?
Wyjaśnienie: Co do zasady umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony lecz występują
również przypadki umów dystrybucyjnych zawartych na czas określony, które jeżeli
będzie to konieczne zostaną przedłużone na kolejne okresy przez Zamawiających.
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?
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, że dane o parametrach dystrybucyjnych są
zgodne z tymi zawartymi w umowach dystrybucyjnych lub w przypadkach nowych
PPE z dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji
wydanymi przez właściwego OSD.
Pytanie 8:

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
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających opublikował Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji
edytowalnej. Dane tam zawarte są wystarczające do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy. Wszystkie PPE posiadające zawartą umowę dystrybucyjną to
PPE, dla których będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. Takie dane jak numer licznika,
numer aktualnie obowiązującej umowy czy data jej zawarcia nie są danymi
koniecznymi do przeprowadzenia zmiany procedury zmiany sprzedawcy.
Dokumenty wyszczególnione w pytaniu zostaną przekazane Wykonawcy łącznie z
umową.
Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii
elektrycznej.
Wyjaśnienie: Informacja o aktualnym sprzedawcy energii zostanie przekazana Wykonawcy, po
rozstrzygnięciu postępowania. Na etapie przygotowania ofert informacja taka nie
jest niezbędna.
Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie
umowy drogą korespondencyjną.
Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszczają możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 11:

Dotyczy § 9 ust. 2 Projektu Umowy oraz § 16 ust. 1 lit. a i b Projektu 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 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”.
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.
Uzasadnienie: Ustawa Prawo zamówień publicznych, pomimo że dopuszcza możliwości modyfikacji
ceny w stosunku do tej złożonej w ofercie bezwzględnie wymaga aby wszelkie zmiany
(nawet te wynikające z nadrzędnych przepisów prawa) były dokonywane na podstawie
aneksów do umów z odpowiednią ich dokumentacją.

Pytanie 12:

Dotyczy § 9 ust. 3 Projektu Umowy.
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.
Wyjaśnienie: Co do zasady obowiązują następujące okresy rozliczeniowe:
2 miesiące – grupy taryfowe Gxx, C1x,
1 miesiąc – grupy taryfowe C2x, Bxx.
W przypadkach indywidualnych informacja o okresie rozliczeniowym zostanie
podana wraz z zawarciem umowy zakupu energii.
Pytanie 13:

Dotyczy § 9 ust. 4 Projektu Umowy.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004.( Dz. U. z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.) faktura powinna
zawierać: miarę, cenę jednostkową netto, stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży
netto, kwotę podatku oraz kwotę należności ogółem. W związku z powyższym prosimy
o wykreślenie sformułowania: „stan początkowy i końcowy zużycia energii
elektrycznej“ jako niezgodnego z Ustawą.
Pozostawienie powyższego ustępu bez zmian, zdaniem Wykonawcy naruszać będzie
zasady konkurencyjności, gdyż tylko nieliczni Wykonawcy będą mogli spełnić ten
warunek.
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających wprowadza nową treść §9 ust. 4 Załącznika nr 5 do
SIWZ jak poniżej:
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy
będzie zawierała co najmniej: numer PPE, którego dotyczy rozliczenie, okres
rozliczeniowy, wielkość zużytej energii, cenę jednostkową, którego dotyczy
rozliczenie.
Pytanie 14:

Dotyczy § 9 ust. 5 Projektu Umowy.
Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury
przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z 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 odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż
„Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty
należności.”
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.
Uzasadnienie: Ponieważ reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta w terminie 14 dni od daty jej
złożenia, zaś termin płatności ustalono w umowie na 30 dni od daty doręczenia
faktury, wszelkie wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń powinny zostać
uwzględnione poprzez rozpatrzenie reklamacji przed terminem płatności. Aktualne
przepisy prawa nie wykluczają możliwości sformułowania zapisów odmiennie
regulujących płatności przy wątpliwości co do prawidłowości wystawienia faktury.
Zaproponowany w umowie zapis jest efektem doświadczeń Zamawiających,

otrzymujących niejednokrotnie faktury z rażącymi błędami, z których płatności
przekraczały np. roczny budżet przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu energii.
Pytanie 15:

Dotyczy § 10 ust. 7 Projektu Umowy wraz z § 9 ust. 6 Projektu Umowy.
Z uwagi na fakt, że faktury VAT oraz korekty są wysyłane listem zwykłym, 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: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w
terminie 30 dni od daty wystawienia”.
W ślad za powyższym, zwracamy się z prośbą o dostosowanie § 9 ust. 6 Projektu
Umowy.
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających wprowadza nową treść §9 ust. 6 Załącznika nr 5 do
SIWZ jak poniżej:
W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca
wystawi niezwłocznie skorygowaną fakturę płatną w terminie 30 dni od daty jej
wystawienia, jednak nie krótszym niż 25 dni od daty jej dostarczenia. Fakt
udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 25 dni od terminu
płatności ciąży na Zamawiającym.
Pełnomocnik Zamawiających wprowadza nową treść §10 ust. 7 Załącznika nr 5 do
SIWZ jak poniżej:
Należności będą płatne przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo (zgodnie z
Umową) wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury
wpływu faktury jednak nie krótszym niż 25 dni od daty jej dostarczenia do siedziby
Zamawiającego albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym na adres wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.
Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 25 dni od terminu
płatności ciąży na Zamawiającym.
Pytanie 16:

Dotyczy § 10 ust. 7 Projektu Umowy.
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, a także zgodnie z zasadami
obowiązującymi w obrocie gospodarczym 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: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”.
Wyjaśnienie : Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.

Uzasadnienie: Uregulowania Ustawy o finansach publicznych i osobista odpowiedzialność
pracowników za ich naruszenie wykluczają możliwość zmiany zaproponowanych
zapisów i wzięcia bezpośredniej odpowiedzialności za opóźnienia transferów
finansowych dokonywanych w systemach bankowych. Ustalony w umowie termin
związany jest z powstaniem ewentualnych zobowiązań odsetkowych i może być
odmiennie (w stosunku do zapisów KC) uregulowany umownie.
Pytanie 17:

Dotyczy § 11 ust. 2 Projektu 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.
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.
Uzasadnienie: Brak ustawowego obowiązku przesłania informacji nie oznacza, że strony nie mogą
umownie wprowadzić zapisów, jak w § 11 ust. 2.
Pytanie 18:

§ Dotyczy § 14 ust. 6 Projektu Umowy.
Z uwagi iż w przedmiotowym rozporządzeniu nie funkcjonuje sformułowanie „upust”,
zwracamy się o jego wykreślenie.
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających zmienia treść §14 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ
usuwając ze zdania pierwszego sformułowanie „upustów i”.
Pytanie 19:

Dotyczy § 14 Projektu Umowy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i
określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości
poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach
ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”
W przypadku nie wyrażenia zgody Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę § 14
poprzez dodanie ust. 9 o następującej treści: „9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare
umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 Umowy.”
Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą
umowną. Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis
przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron
w stosunku cywilnoprawnym.
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających pozostawia zapisy bez zmian.
Uzasadnienie: W relacjach umownych polegających na zakupie energii Zamawiający nie jest równą
stroną w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca posiada zagwarantowany ustawowo
obowiązek wstrzymania dostaw energii w sytuacji kiedy Zamawiający nie wywiązuje się
z umowy (nie reguluje należności). Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z
zapisów § 14 występuje tylko w sytuacji zawinienia Wykonawcy (nieprawidłowej
realizacji sprzedaży).

Pytanie 20:

Dotyczy § 16 ust. 1 lit. e Projektu Umowy.
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.”
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających nie dokonał zróżnicowania cen oczekiwanych w ofercie
wg grup taryfowych dystrybucyjnych. Podział został dokonany na grupy
zróżnicowane do co profilu odbiorczego i co do zasady obejmuje wszystkie grupy
taryfowe (dla przykładu jeżeli PPE jest obwodem oświetlenia ulicznego, ale posiada
grupę taryfową C11 jest przyporządkowany do Grupy 1 – obiekty oświetlenia
ulicznego, inny obiekt z grupą taryfową C11, np. budynek przedszkola
przyporządkowany jest do Grupy 2 - Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne).
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
Pytanie 21:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie,
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą a:
1. Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie
2. Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
3. Zakładem Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
4. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
5. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
6. Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe
zaproponowane przez Wykonawcę?
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści umowy
zapisów regulujących w/w zagadnienia.
Pytanie 22:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie,
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą a:
1. Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie
2. Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
3. Zakładem Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
4. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
5. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
6. Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zaproponowane przez Wykonawcę?
Wyjaśnienie: Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści umowy
zapisów regulujących w/w zagadnienia.
Pytanie 23:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru
Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe

dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału
czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.
Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna
procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operator Systemy Dystrybucyjnego
właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli
Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu
do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane
do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak
takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy
Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw..
Wyjaśnienie: Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są
dostosowane do zasady TPA.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentacji
przetargowej pojawił się błąd w adresie w Rozdziale 22 ust. 2. Prawidłowy adres brzmi: 32-602
Oświęcim, ul. S. Wyspiańskiego 10 – pokój 120
Wszystkie zmiany i uzupełnienia wprowadzone niniejszym dokumentem stają się integralną częścią
SIWZ.
Z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
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