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Dotycry: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawg

energii elektrycznej na potrzeby obiekt|w.Zarzqdu Dr6g Miejskich w 2020 roku w modelu

gieldowym." 
l

Nr postgpowania : Z,DN4NNITDZP | 60 IPN I 53 I l:9

tvtiasio Stoleczne Warszawa I Zarz4dDrog l.liejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt

3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia29 stycznia'2}}4'r'.. Prhrvo Zamowien Publicznych (Dz. U. z
20l8,poz. I 986 z pofun. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy'

ffisigzproSb4oudzielenieinformacjiodnoSnieokresuobowi4zywaniaitrybu
rozwi4zania dotychczasowej umowy sprzeda?y energii elektrycznej lub umowy

kompleksowej dla punkt6w poboru energii elektrycznej:
- do kiedy obowi4zuje przedmiotowa umowa,
- okres wypowiedzenia,
- czy zostala podpisana w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaSnienia informuj emy, 2e jest to informacja niezbqdna do prawidlowego

dokonania wypowiedzenia um6w w imieniu Zarnau'iaj.4g,ego. Ponadto nadmieniamy, 12

informacja ta jest istotna w zwi4zku z koniecznoici4 oszacowania realnego terminu

rozpoczgcia sprzeda?y dla tych punkt6w.

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy informuje, iz obecnie obowi4zui4ca umowazawartazostalanaczas okreSlony i
obowi4zuje do 31.12.2019 r.
Umowa zaw arta zo stala w trybi e po stqp owan ia pr zetar gowe go.

zDM -DP2.34r1. tr3s .2ole.j$

Pvtanie 2:
Zwracamy sig z proSb4

sprze dawcy pr zepr ow adzana

Odpowiedf:

o udzielenie irltbrmacj{. dla ,kt6rych ppe procedura zmrany

bgdzie pa raz oierwszy?

Zamawiaj4cy informuj e, i2 dla wszystich PPE prqcedura zg]jlany sprzedawcy

zostanie kolejny raz.
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Pvtanie 3:
Zwracamy sig z proSb4 o udzielenie informa cjj czy urr,rwy dystrybucyjne zawarte s4 na czas

okreSlony czy nieokreSlony?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, iz umowy dystrybucyj'ne zawarte s4 na czas nieokreSlony.

Pvtanie 4:
Wykonawca zwraca si4 z proSb4 o udzielenie infornracji czy podane przez ZamawiajEcego
parametry dystrybucyjne - w szczeg6lnoSci moc umowna i grupa taryfowa, s4 zgodne z

aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzaj4cymi mozliwo6i
Swiadczenie uslug dystrybucji wydanymi pruez wlasciwego OSD

Odpowiedf:
Zamawiajqcy potwierdza, rL wszelkie pararnetry dystr;'zbucyjne s4 zgodne z obowi4zul4cymi
umowami dystrybucyj nymi.

Pvtanie 5:
Dotyczy $ 7 ust. 1 Wzoru Umowy. Informujemy, 2e Wllkonawca w procesie fakturowania

opiera sig na danych pomiarowo-ro,zlicz,eniowych przekazy:*-anych ptzez Operatora Systemu

Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje dlugoSc trwania okresu

rozliczeniowego. W zwi4zku z povtylszyrn prosirny o wskazanie okresu rozliczeniowego w
odniesieniu do kazdego PPE wystgpuj4qego ur postqpowaniu czy wynosi on 10 dni, I miesi4c,

Pvtanie 5:
Czy Zamawiaj4cy udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa do zgloszenia w imieniu
ZamawiajEcego zawartej umowy sprzeda|y energii,eleklrypznej do OSD oraz wykonania
czynno6ci niezbgdnych do przeprowadzenia, p{ocE$li. zmiany sprzedawcy u OSD wg wzom
stosowanego powszechnie przez Wykgnawcq ?,.W,lprzypadku braku zgody na powyzsze

prosimy o wyjaSnienie czy Zamawraj4cy ponosil bgdzie odpowiedzialno66 za treSi

przedstawionego wzoru pelnomocnicfwa i za j,gg.g ewentualne zakwestionowanie przez

OSD ?

Odpowiedf,: '

Zamawiaj4cy potwierdza, iz udostgpni sw6j u'z6r stosownego pelnomocnictwa w zakresie

zgloszenia zmiany sprzedawcy do OSD (Bodnie 1,obo-niSpuj4cymi przepisami prawa oraz

procedur4 TPA.

Pvtanie 7:
Zvtracamy siE z zapytaniem czy Zamawiaj4cy przekuhe niezpgdne dane do przeprowadzenia

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej ll,rxcel niezwlocznie po podpisaniu

umowy? Wyloniony Wykonawc a b Edzie potrzeb owal na"stqpuj 4cych danych do

przeprowad zenia zmiany sprzedawcy rdlA pu+ktq pgbqru :,,
- nazwai adres fi*y;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowoS6, ulica, nurner lokaiu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa); :.

- moc umowna;
-planowanerocznezu2ycieenergii;..'.'..
- numer licznika; ,r, ; i

2 miesi4ce czy 6 miesigcy.
Odpowiedf:
Zamawiaj1cy informuj e, i2 dla wszystkich PPE posiada miesigczny okres rozliczeniowy.
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- Operator Systemu Dystrybucyjnego; '

-nazwadotychczasowego Sprzedawcyj'' t I "''"
- numer aktualnie obowi4zujEcej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE
oraz dokument6w: ' i

- Pelnomocnictwo,

- dokument nadania numeru NIP,

- dokument nadania numeru REGON"

- KRS lub inny dokument na podstawie kt6rego dziala dana jednostka

- dokument potwierdzaj4cy umocowania danej osoby do podpisania umovrT sptzeda|y energii

elektrycznej oraz pelnomocnictwa.
Jednoczesnie informujemy,2e OSD moze odrzucii zgNoszenia um6w sprzeduly zawietai4ce

blgdne dane skutkiem czego moze byi koniecznoSi zakupu energii przez Zamawiai4cego od

tzw. sprzedawcy rezerwowego, o ktorym mowa w art. 5 us.t, 2 a pkt. I lit b) ustawy Prawo

energetyczne.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuj e, i2 przekaze'y
przetargowego wykonawcy wszelkie
procedury zmiany sprzedawcy

Pvtanie 8:
Czy Zamawiaj4cy dysponuje tltulem prawnyrn (akt nc,tarialny, umowa najmu, umowa
dzier1av,,y, itp.) kt6ry upowaznia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w
przedmiocie zam6wienia? Informujemy, 2ebraktakiego tytulu mohe skutecznie uniemoZliwi6
dalsze
czynnoSci zwiqzane ze zgloszeniem umoy,y sprzedaZy energii elektrycznej do lokalnego

Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedf: ' ; .':ti, 
"

.,.1

.formie edyowalnej wybranemu drog4 postgpowania
dane, niezbgdne do skutecznego przeprowadzenia

Zamawiaj4cy.potwierdza, iz posiada p{osouny tytul prawny do swobodnego dysponowania

obi ektami zaw artymi w przedmiocie zam6'*'ieni a.

Pvtanie 9:
Zwracamy sig z proSb4 o udzieleniq
umowy dro g4 korespondencyj n4
OdpowiedZ:

infbrpacji cpy Zwawiaj4cy dopuszcza podpisanie

Zamaw raj 4cy do pus zc za mo Lliw oS i pqdp i qani a upoyy <lf q g q kore spo nd e ncyj n4.

Pvtanie 1O:
Dotyczy $ 6 ust. 3.1. Wzoru Umowy
Zwracamy sig z pro6b4 o modyfikacjg przedmiotowego zapisu na nastgpuj4cy:

,,Zlecenie sklada sig w dniu ,,x" do gp.dainy 10:00 di.a notowari Towarowej Gieldy Energii
zwanej (dalej ,,TGE") prowadzonych,,w dnig,,-,,xtl,'.' .z v:astrzeieniem 2e jest to dzier{
robocry. Zlecenie wysylane jest na adres email,; .:..,,.;." . ,,

Ponadto zwracamy sig z proSb4 o zamieszczenie zapr-su, 2e zlecenie zostanie zrealizowane w
dniu wskazanym przezZamawiaj4oegortylko w.przlpadku gdy na TGE nast4pi obr6t energi4
elektryczna
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Zwracamy sig r6wnie? z proib4 o wykreSlenie zapisu ,,w zleceniu podana jest wielkoSi
procentowa transzy onz rodzaj produktu" poniewaz Zamawiajqcy w pkt. 2 $ 6 przewrdzial
mo2liwo56 zakupu energii elektrycznej rr& ,podstawie; jednej transzy. W zwiEzku z powyiszym

Zamawiaj4cy zobowi4zany jest do zakuprr caloSci, wolumenu objgtego postgpowaniem
przetargowym.
Frosimy o okreSlenie toku postgpowania w syuacji w kt6rej Wykonawca nie potwierdzi
przyjgcia zlecenia zlo2onego przez Zamawiaj4cego. ( np. ,n' przypadku awarii sprzgtu ,

ewentualnie nieobecnoSci ''' osoby : ' upowaznionej itp. )
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy informuj e, i2 zlecenie dokonane bgdzie t*,ryl4cznie w dniach funkcjonowania
TGE. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia przyjgcia zlecenia w okolicznoSciach
opisanych ptzez Wykonawcg w/w zlecenie zostanie riznane za zrealizowane. W6wczas za

skuteczne dostarczenie zlecenia uwazane bqdzie otrzymanie zwrotnego potwierdzenia przez

Zamawiajqcego dostarczeniawiadomoSci na podany w umowie adres e-mail.

Pvtanie 11:
Dotyczy $ 6. Wzoru Umowy
1. W zakresie zapisu pkt.2 czy mole zamiast jednego zlecenia zakupu energii elektrycznej

zmienii na ,,zamawiajEcy ma obowi.4zek do zlecenia min. 3 zlecefi zakupu energii

elektrycznej, przy czym w I dniu moZe dokona6 tylkg 1 zlecenia, nie p62niej niz do 20

grudnia 2019 r.". :,

2. Czy molna dodai zapisy: :., i , .,,.l
a) Zlecenie moae by(, zlohone tylko.w.przypad,\u; Sdf w danym dniu notowafl ,,x-1"
wystgpowal wolumen obrotu produktu BASF,_.Y-20. :

Odpowied2: ,. ;i , .. ,,.r .,,,; ,, i. '
Zanawiaj4cy informuj e, i2 pozostawia-"zapisy ,pVr, 6.yzoru Umowy bez zmian.

Pvtanie 12:
Dotyczy $ 7ust. 10 WzoruUmowy. :r r r : ...r..:,,' ..i.!
Wykonawca zwraca sig z proSb4 o ryykre$lonie,pr4qdmiotowego zapisu, gdyZ w $ 7 ust. 4
Wzoru Umowy jest jasno okreSlone,,i2 rozl\czopfa;do\gnyyane s4 wylqcznie na podstawie

odczyt6w dokonanychprzez OSD. i

OdpowiedZ:
Zarnawiaj 4cy info rmuj e,

:'"'. -,.. r..lr r'i\.

i2 pozostawia zapisy par. 7 ust. 10 wzoru Umowy bez zmran

Pvtanie 13:
W celu dokonania jak najkorzystniejszej kalkulacji cencwej dlaZamawiajEcego, Wykonawca
zwraca sig o udostepnienie wykazu punkt6w pokyonr energii elektrycznej w wersji
edytowalnej EXEL przed terminem skladania ofert , .,,. l

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy informuj e, iz przekahe w formie edytowalnej wybranemu drog4 postgpowania

przetargowego wykonawcy wszelkie ,dang, ni,ezbgdne do skutecznego pzeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy. ^ . :

Dotyczy Zal4czniknr 1 do wzoru umowy, $ 7 pk!.2.
ZI^LU
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