Wykonawcy w Postępowaniu

Wrocław, 15.01.2019r.

ZP/PN/1/2019
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby opery wrocławskiej
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający
udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z
jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej
(Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego
Odpowiedź na pytanie nr 1:
TAK

Pytanie nr 2:
Czy umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru energii
elektrycznej objętych przedmiotowym postępowaniem zawarte są na czas
nieokreślony?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne
lub lojalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to
czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu
zamówienia?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający ma zawartą umowę sprzedaży rezerwowej bez promocji itp.
Pytanie nr 4:
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów kompleksowych
(jeśli dotyczy)?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Na czas określony „do dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez
kolejnego sprzedawcę.
Pytanie nr 5:
Która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna za wypowiedzenie obecnie
obowiązujących umów oraz za zawarcie umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych, Zamawiający czy Wykonawca (jeśli dotyczy)?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Wykonawca.
Pytanie nr 6:
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są
dostosowane do zasady TPA?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Tak.

Pytanie nr 7:
Zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie terminu realizacji
zamówienia. Informacja jest Wykonawcy niezbędna do wyceny przedmiotu
zamówienia. Wskazujemy ponadto, iż zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy
określoną w IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie umowy
sprzedaży energii elektrycznej musi nastąpić na minimum 21 dni przed
rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem dokonywania
zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży jest zawarcie umów o świadczenie
usług dystrybucyjnych dla każdego PPE objętego postępowaniem. Operator
Systemu Dystrybucyjnego sporządza umowę dystrybucyjną w terminie do 21
dni od złożenia wniosku przez Klienta/Pełnomocnika. Nie ma tym samym
możliwości, aby termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej był tożsamy
z dniem podpisania umowy.
Zamawiający ponadto w § 13 ust. 1 Wzoru umowy wskazuje na czas określony
tj. 24 miesiące, z kolei w pozostałych zapisach SIWZ jest mowa o 12
miesiącach.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Czas trwania umowy 12 miesięcy od podpisania umowy.
Termin rozpoczęcia sprzedaży energii do 60 dni od podpisania umowy, jednak
nie wcześniej niż po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym sprzedawcą
energii.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Tak. Za pośrednictwem kuriera dla przyspieszenia procesu.
Pytanie nr 9:
Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację szacunkowego zużycia energii
elektrycznej w okresie realizacji zamówienia. Suma zużycia dla poszczególnych
punktów poboru za 2018r. wynosi 623,05 MWh, co jest zgodne z wolumenem
przyjętym do wyceny w załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz Wyceny”.
Zamawiający w dalszej części „Opisu przedmiotu zamówienia” podaje, iż
zużycie roczne wynosiło 846,61 MWh, z kolei zużycie prognozowane, które
należy przyjąć na okres realizacji umowy wynosi: 1950 MWh.

Zapisy SIWZ są tym samym niespójne.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający zmienił formularz wyceny (w załączeniu). Przewidywane roczne
zużycie to 985 MWh.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający uzależnia długość trwania umowy od wyczerpania wartości
umowy netto/brutto?
Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w
ramach niniejszej umowy, odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o
zbliżającym się terminie przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia oraz
zobowiązuje się do zapłaty należności za całość zrealizowanej dostawy do
wyznaczonej daty zakończenia umowy?
Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności
umożliwiającej kontrolowanie wydatkowania środków w ramach danej umowy
do odgórnie przyjętej wartości netto/brutto.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Tak, wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację zamówienia
oznaczało będzie zakończenie umowy. Zamawiający będzie kontrolował
wydatkowanie środków i powiadomi Wykonawcę.
Zapłata należności za zużytą energię elektryczną.
Zapytanie nr 11:
„Okres rozliczeniowy będzie każdorazowo zgodny z okresem rozliczeniowym
OSD. Rozliczenia będą dokonywane oddzielnie dla każdego punktu odbioru.”
Zamawiający w § 11 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, iż rozliczenia za pobraną
energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Zapisy SIWZ są tym
samym niespójne.
Ponadto, w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy OSD jest inny niż miesięczny
będzie to prowadziło do konieczności wystawiania faktur z szacunkowym
zużyciem energii elektrycznej i późniejszym korygowaniu faktur po otrzymaniu
danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.

Odpowiedź na pytanie nr 11:
TAK, Okres rozliczeniowy będzie każdorazowo zgodny z okresem
rozliczeniowym OSD. Rozliczenia będą dokonywane oddzielnie dla każdego
punktu odbioru.
Zapytanie nr 12:
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
„Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 14 dni roboczych od
daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem
płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.”
Uzależnienie terminu płatności od daty wpływu faktury do Zamawiającego
będzie rodziło wiele trudności w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie
będzie posiadał informacji o tym, kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za
tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto
systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty
wystawienia faktury.
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.
Zapytanie nr 13:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu
na następujący:
„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.”
Zlecenie przelewu dla Banku Zleceniodawcy nie jest jednoznaczne z
dokonaniem zapłaty gdyż realizacja przelewu może być dokonana dopiero w
dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający dokonał
zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał
za nią środków pieniężnych.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.
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