GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl
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RIZPiFZ.271.32.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy
Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w
związku z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie: 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakupu certyfikatów) lub innych
opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny
energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 11 Zmiany w umowie:
cyt:”Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie:
(…)
ust. 1 pkt 6 regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zamawiający przewidział ww zmiany umowy.
Pytanie 2.
Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź: proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie przeprowadzany po raz kolejny.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży
energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
Odpowiedź: Zamawiający aktualnie posiada tylko rozdzielone umowy na sprzedaż energii
elektrycznej.
Pytanie 4.
Wykonawca prosi o podanie kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej u Państwa.
Odpowiedź: Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej Zamawiającego jest Innogy Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
Pytanie 5.
Wykonawca prosi o informację czy aktualna umowa na sprzedaż energii wymaga wypowiedzenia?
Jaki jest okres jej wypowiedzenia?

Odpowiedź: Umowa z dotychczasowym Sprzedawcą jest zawarta na czas określony, termin
zakończenia umowy to 30.06.2018r. Zamawiający określił sposób wypowiedzenia umowy w
rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania stawiane Wykonawcy ust. 5 pkt 1 lit. j).
Pytanie 6.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?
Odpowiedź: TAK Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
Pytanie 7.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 8.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji kto jest Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
Odpowiedź: Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A. ul.
Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.
Pytanie 9.
Wykonawca prosi o informację czy przed zawarciem umowy Zamawiający poda aktualne grupy
taryfowe zgodne z OSD?
Odpowiedź: W zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ podane są aktualne grupy taryfowe, jednak
obecnie dwa PPE są w trakcie zmiany taryfy oraz cztery PPE są w trakcie zmiany mocy - szczegóły
wpisano w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji uwagi, (zakres zmian zaznaczono kolorem
żółtym).Dodano zapisy w załączniku nr 1 w pozycji uwagi.
Pytanie 10.
Wykonawca prosi o usunięcie par. 8 Umowy sprzedaży, załącznik nr. 2 do SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia powyższe zapisy w Umowie.

Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z prośba o dodanie zapisu „zmiana ilości punktów poboru
energii nie może przekroczyć 10% szacunkowego wolumenu”
Odpowiedź: Zmiana ilości punktów poboru energii nie może przekroczyć 8% szacunkowego
wolumenu”
Pytanie 11a:
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze
zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu
dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o
sposobie i formie dysponowania obiektami.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów objętych niniejszym
postępowaniem.
Pytanie 12:
Zwracamy
się
z
zapytaniem
czy
Zamawiający
przekaże
niezbędne
dane
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po
wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego 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;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;

- numer ewidencyjny
- numer PPE;
Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie 13:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to prosimy o jego
wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.
Odpowiedź: Tak PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.
Pytanie 15:
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy ? Jeśli
wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy, prosimy o wskazanie:
a) jaki jest właściwy okres wypowiedzenia., który jest niezbędny do przeprowadzenia
prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy
b) czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone tj. sprzedażowe, czy kompleksowe ?
c) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony, czy nieokreślony? Jeśli są na
czas określony, prosimy wówczas o wskazanie do kiedy.
d) czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas
określony, czy nieokreślony?
e) kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru opisanych w rozdziale IV
SIWZ
f) czy dla wskazanych PPE będzie to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy ?
Odpowiedź:
Odp. 15 a Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 poz. 755) art. 4j. pkt 6. cyt:"Operator systemu
przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani umożliwić odbiorcy paliw
gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia
poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z
nowym sprzedawcą."
Odp.15 b Odbiorca posiada umowy rozdzielone.
Odp. 15 c Obecna umowa ze sprzedawcą zawarta jest na czas określony, tj. do dnia 30 czerwca
2018roku.
Odp.15 d Umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są zawarte na czas nieokreślony
Odp. 15 e Innogy Solska S.A. z siedzibą ul. wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Odp.15 f Dla wskazanych PPE będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.
Pytanie 16:
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 17:
Czy Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane
do zasad TPA ? Jeśli nie są dostosowane, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi. Informacja ta
jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.
Odpowiedź: Układy pomiarowo-rozliczeniowe wskazane w zamówieniu są dostosowane do zasad
TPA.

Pytanie 18:
SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia -pkt. 5 ppkt. 1) lit. i): Wnosimy o doprecyzowanie
terminu sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje termin sprzedaży od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.
Pytanie 19:
SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia - pkt. 5 ppkt. 1) lit. l) oraz par. 5 ust. 2 pkt. 12)
wzoru Umowy: Wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu, gdyż zestawienia faktur nie stanowią
podstawy przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów
Pytanie 20:
SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia - pkt. 5 str. 5 SIWZ: Zamawiający wskazuje, że
obecnie podane w załączniku nr 1 grupy taryfowe mogą różnić się od obecnie obowiązujących. W
celu przygotowania rzetelnej oferty, prosimy o wskazanie prawidłowych/ aktualnych grup
taryfowych.
Odpowiedź: W zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ podane są aktualne grupy taryfowe, jednak
obecnie dwa PPE są w trakcie zmiany taryfy oraz cztery PPE są w trakcie zmiany mocy - szczegóły
wpisano w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji uwagi, (zakres zmian zaznaczono kolorem
żółtym).Dodano zapisy w załączniku nr 1 w pozycji uwagi.
Pytanie 21:
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu rozdziału III SIWZ pkt. 6 str. 5 SIWZ, gdyż za standardy
techniczne odpowiada OSD, a nie sprzedawca.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis rozdziału III ust. 6. SIWZ:
„Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755)
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.”
Pytanie 22:
Zwracamy się z prośbą o informację:
a) czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
b) w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie
rozliczana osobno?
c) ile umów będzie zawartych?
Odpowiedź: Gmina Celestynów, Gospodarka Komunalna oraz Szkoły i Przedszkola podlegają
centralizacji VAT, natomiast Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie podlegają centralizacji VAT.
Każda z jednostek będzie rozliczana osobno;
Zawarta zostanie jedna umowa na wszystkie jednostki zawarte w zamówieniu.
Pytanie 23:
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu SIWZ rozdział XIV pkt. 7 ppkt 1), gdyż przedmiotem zamówienia
jest usługa dostawy, a nie roboty.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis zawarty w rozdziale XIV ust. 7 :
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
1) harmonogram rzeczowy robót;
2) Polisę OC
Pytanie 24:
W par. 2 ust. 2 wzoru Umowy zdanie drugie wnioskujemy o wykreślenie stwierdzenia „(…) do
dowolnych (…)”. Zamawiający wyraźnie określił +/- 8 % zmian w ilości energii elektrycznej, co nie
oznacza dowolności zmian w ilości PPE.
Odpowiedź: Zmiana ilości punktów poboru energii nie może przekroczyć 8% szacunkowego
wolumenu”

Pytanie 25:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w par. 2 ust. 4 wzoru Umowy poprzez określenie,
iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę
danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych i cen, które zostały uwzględnione w ofercie.
Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu
zamówienia, co jest niedopuszczalne. Z uwagi na powyższe, wnosimy o dodanie następującego
zapisu: „Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w

obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym i
będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym”.
Odpowiedź: Wszelkie zmiany umowy zawarte zostały w § 11 umowy oraz zastosowanie ma
również prawo opcji.
Pytanie 26:
Mając na uwadze zapis par. 3 ust. 2 wzoru Umowy, prosimy o informację, czy Zamawiający
dopuszcza, aby Spółka wchodząca w skład Grupy kapitałowej Wykonawcy (nie będąca
podwykonawcą) realizowała część zamówienia na polecenie Wykonawcy np. w zakresie procesu
zmiany Sprzedawcy, prowadzenia rozliczeń i realizacji reklamacji ?
Odpowiedź: Za całość realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca
Pytanie 27:
Mając na uwadze zapis par. 5 ust. 1 pkt. 3) wzoru Umowy, wnosimy o określenie katalogu sytuacji,
w których możliwe będzie rozwiązanie Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający określił katalog sytuacji rozwiązania umowy w § 9 Umowy
Pytanie 28:
Wnioskujemy o dopisanie w par. 6 ust. 1 wzoru Umowy, zapisu: „Bonifikata zostanie wypłacona pod
warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego oraz pozytywnie rozpatrzonego
przez Wykonawcę. Wykonawca musi ocenić, czy zaszła przesłanka powodująca naliczenie bonifikaty.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający zamieścił w par. 6 ust. 2 wzoru Umowy, zapis: „Bonifikata
zostanie wypłacona pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego oraz
pozytywnie rozpatrzonego przez Wykonawcę. Wykonawca musi ocenić, czy zaszła przesłanka
powodująca naliczenie bonifikaty
Pytanie 29:
Wnioskujemy o wykreślenie z par. 7 ust. 12 stwierdzenia: „(…) jednak prawidłowo wystawiona przez
Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym faktura winna dotrzeć do Zamawiającego
najpóźniej na 21 dni przed terminem płatności.” Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
dostarczenie faktury przez pocztę do Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 6 Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur
drogą elektroniczną
Pytanie 30:
Zapisy par. 7 ust. 14 wzoru Umowy, budzą wątpliwości. Powołując się na art. 509 Kodeksu
Cywilnego, podkreślamy, że Wykonawca może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę
trzecią. Oczywiście jest to tylko możliwość, która może ale nie musi zaistnieć. Prosimy więc o
uwzględnienie zapisów Kodeksu Cywilnego we wzorze Umowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 509. § 1. Kodeksu cywilnego: „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść
wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu
umownemu albo właściwości zobowiązania”.
Zamawiający zastrzegł w umowie: cyt: „Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy na mocy
niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie” i
podtrzymuje ten zapis.
Pytanie 31:
Wnioskujemy o wykreślenie z par. 8 ust. 1 pkt. 3) i 4) wzoru Umowy, gdyż zestawienia, o których
mowa, nie stanowią podstawy przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający określił powyższe czynności jako obowiązki Wykonawcy w ramach niniejszej umowy,
natomiast celem zabezpieczenia prawidłowego i należytego wykonywania przez Wykonawcę
podjętych obowiązków, zasadnym jest zastrzeżenie kar umownych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów

Pytanie 32:
Wnioskujemy o wykreślenie w par. 8 ust. 4 wzoru Umowy. Możliwość dokonywania automatycznych
potrąceń bez uzyskania zgody Wykonawcy rodzi wątpliwości, co do oceny, czy zaszła przesłanka

powodująca naliczenie kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi i stanowi naruszenie zasady
równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Odpowiedź: Kwestię potrącenia reguluje wprost art. 498 k.c. W sytuacjach w nim zawartych
możliwe jest potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskania nawet jego
zgody. W takiej sytuacji, skoro sytuację ujętą w § 8 ust. 4 wzoru Umowy wprost reguluje prawo
cywilne, nie sposób zgodzić się aby doszło do naruszenia zasady równości stron w stosunku
cywilnoprawnym. Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis § 8 ust. 4 wzoru Umowy.
Pytanie 33:
Wnioskujemy o dodanie do par. 8 wzoru Umowy następującego zapisu :
„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z
ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w
oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa
ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego
nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia
Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w
trybie niniejszego ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty
Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):
OPR = 30 % * CE
OPR
- Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;
CE
- przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży
energii po cenach określonych w § … Umowy , w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu
okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….;
Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a
określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie
kalkulacji ofertowej.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do § 9 Odstąpienie od umowy ust. 13 i 14
13.Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z
ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże
w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku
Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem
Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi
być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
14.Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia
Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w
trybie niniejszego ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty
Wykonawcy
kwoty obliczonej według
poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy
Rozwiązaniu):OPR = 30 % * CE
OPR
- Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;
CE
- przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie
sprzedaży energii po cenach określonych w § … Umowy , w okresie od dnia rozwiązania
Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….;
Pytanie 34:
Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty
promocyjne lub lojalizacyjne. W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi
promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar
przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Obecnie obowiązujące Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania o zamówienie
publiczne
Pytanie 35:
W nawiązaniu do treści załącznika nr 3 do Umowy – upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych, prosimy o uszczegółowienie w jakim zakresie należy upoważnić pracownika do
przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

Pytanie 36:
Par. 11 ust. 1 pkt. 2) wzoru Umowy. Wnosimy o wykreślenie fragmentu zapisu: „(…) podwójnego
fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na
danym PPE przez innego Sprzedawcę (…)”. Nie ma możliwości podwójnego fakturowania, gdyż OSD
przekazuje dane pomiarowe do Sprzedawcy, który przeprowadził pozytywnie procedurę zmiany
Sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z § 11 ust. 1 pkt. 2) wzoru Umowy zapis: „(…) podwójnego
fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na
danym PPE przez innego Sprzedawcę (…)”.
Pytanie 37:
Wnioskujemy o dodanie w par. 11 ust. 1 pkt. 5 ) wzoru Umowy zapisu: „Zmiana grupy taryfowej
możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w
Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 11 ust. 1 pkt. 5) wzoru Umowy
powyższego zapisu
Pytanie 38:
Wnioskujemy o dodanie w par. 9 ust. 6 na końcu zdania: „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
realizacji postanowień umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 9 ust. 6 umowy. § 9 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie:
Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o
których mowa w ust. 2-4 uzasadniających odstąpienie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
realizacji postanowień umowy”.
Pytanie 39
Zamawiający oczekuje wskazania w formularzu ofertowym ceny energii za 1 kWh. Z dokładnością
do ilu miejsc po przecinku Wykonawca winien wskazać cenę ? Czy wskazanie ceny z dokładnością
poniżej jednego grosza nie narusza zapisów Dz.U. 2014 poz. 915. Dziennik Ustaw · 2014; poz.
915. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wskazania w formularzu ofertowym ceny energii za 1 kWh z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Pytanie 40
Co Zamawiający rozumie przez pojęcie zawarte w rozdziale XIV punkt 7 – harmonogram rzeczowy
robót ?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis zawarty w rozdziale XIV ust. 7 :
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
1) harmonogram rzeczowy robót;
2) Polisę OC
Pytanie 41
Na jaką kwotę winna opiewać polisa OC, o której mowa w/w punkcie SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis zawarty w rozdziale XIV ust. 7 :
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
1) harmonogram rzeczowy robót;
2) Polisę OC
Pytanie 42
Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy zapisów par 8.1 kary umowne.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona wykreślenia powyższych zapisów
Pytanie 43

Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy zapisów par 12 umowy z uwagi na fakt, że
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, na jakie powołuje się Zamawiający zostaną
uchylone w związku z wprowadzeniem nowej ustawy RODO.
Odpowiedź: Wobec powyższego zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Pytanie 44
Czy PPE Hala Sportowa i Stacja uzdatniania wody mają układy pomiarowe dostosowane do zasady
TPA?
Odpowiedź: Wskazane powyżej PPE mają układy pomiarowe dostosowane do zasady TPA.
Pytanie 45
Jakie są okresy rozliczeniowe dla poszczególnych PPE jedno- czy dwumiesięczne oraz czy
Zamawiający dopuszcza dostosowanie okresów rozliczeniowych za sprzedaż energii do okresów
rozliczeniowych odpowiadających okresom za jakie rozlicza dystrybutor ?
Odpowiedź: Okresy Jednomiesięczne

Pytanie 46
Liczniki zakwalifikowane do taryfy C 11 mogą być rozliczane wyłącznie w jednej strefie czasowej.
Zamawiający wskazuje zaś na pobór w strefie dziennej/nocnej. Wykonawca wnosi o dokonanie
właściwych korekt w opisie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w Załączniku nr 1 do SIWZ- w załączeniu

Pytanie 47
Liczniki zakwalifikowane do taryfy C 21 mogą być rozliczane wyłącznie w jednej strefie czasowej.
Zamawiający wskazuje zaś na pobór w strefie dziennej/nocnej. Wykonawca wnosi o dokonanie
właściwych korekt w opisie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w Załączniku nr 1 do SIWZ- w załączeniu
Załączniki:
Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy
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