Warszawa,18.09.2020 r.
Pełnomocnik Zamawiającego:
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180A
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Włoszczowa prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA
POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ’’ przesyła niniejszym pismem treść
zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 17.09.2020 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego,
dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia w
BZP 585417-N-2020.

Pytanie 1.
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 1.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż, Zamawiający wszelkie dane potrzebne do procesu zmiany
sprzedawcy zamieścił w Załączniku nr 1 do SIWZ, pozostałe dokumenty zostaną załączone przez Zamawiającego
do umów.

Pytanie 2.
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 2.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż, podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi świadczenie usług dystrybucji
wydanymi przez właściwego OSD.

Pytanie 3.
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 3.
Pełnomocnik Zamawiającego informuję iż, 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. Wzór pełnomocnictwa
przedstawiony jest w Załączniku nr 5.1 do SIWZ.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który
upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy,
że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy
sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź 4.
Pełnomocnik Zamawiającego informuję iż, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym który upoważnia go do
swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 5.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą
korespondencyjną.
Odpowiedź 5.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga
korespondencyjną.

Pytanie 6.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji do kiedy obowiązują obecne umowy
dystrybucji energii elektrycznej?
Odpowiedź 6.
Pełnomocnik Zamawiającego informuję iż, obecne umowy dystrybucji energii elektrycznej są zawarte na czas
nieokreślony.

Pytanie 7.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną
energię elektryczną

a) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym
subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek
organizacyjnych/grup fakturowych ?
b) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem
do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?
Odpowiedź 7.
Pełnomocnik Zamawiającego informuję iż, Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię
elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym
oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych
jednostek organizacyjnych/grup fakturowych.

Pytanie 8.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał
wyłącznie na potrzeby własne, czy może wystąpi także odsprzedaż?
Odpowiedź 8.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na
potrzeby własne.

Pytanie 9.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną
lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła
energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji
przetargowej?
2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym
wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w
mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu
przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do
punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź 9.
1) Nie
2) Nie

Pytanie 10.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź
wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający
posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.
Odpowiedź 10.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż, Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej o
którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.

Pytanie 11.
Czy Zamawiający jest świadomy że dla PPE posiadających umowy kompleksowe(pierwsza miana sprzedawcy)
z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia rozpoczęcie sprzedaży nie będzie możliwe od dnia 01.01.2021r.
Dla powyższych PPE terminem rozpoczęcia sprzedaży to 01.02.2021r.
Odpowiedź 11.
Pełnomocnik Zamawiającego informuję iż, Zamawiający jest świadomy że dla PPE posiadających umowy
kompleksowe(pierwsza zmiana sprzedawcy) z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia rozpoczęcie sprzedaży
nie będzie możliwe od dnia 01.01.2021 r. Zamawiający w dokumentacji dopuścił zmianę terminu rozpoczęcia
wykonywania zamówienia z przyczyn formalno-prawnych, informacja została zawarta w SIWZ w dziale XVII
pkt.4.

Pełnomocnik Zamawiającego
/-/ Dominika Daniło

