WIZP.271.4.1.2013

Kościerzyna, dnia 25.02.2013r.
…………………….
…………………….
…………………….

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców
następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu
rozpoczęcia realizacji umowy na 01.05.2013 roku, zgodnie z zapisem § 8 pkt 1 Umowy sprzedaży? Z uwagi
na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 7 marzec 2013 roku faktyczne podpisanie umowy
nastąpi w połowie marca 2013 roku. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy należy dokonać zgłoszenia
podpisanej umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego najpóźniej na 30 dni przed datą
rozpoczęcia realizacji zamówienia, zatem nie zostanie zachowany termin zgłoszenia umowy do OSD, o
którym mowa powyżej. Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe
zgłoszenia umowy sprzedaży oraz pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie
realizacji zamówienia nie będzie możliwe wcześniej niż od dnia 01.05.2013 roku przez żadnego
Wykonawcę.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym SIWZ dla 35 odbiorów określił termin rozpoczęcia
sprzedaży od 01.05.2013 roku.
Termin rozpoczęcia realizacji umowy od 01.04.2013 roku został określony tylko dla jednego odbioru
w taryfie C23, który posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii, a umowa
terminowa sprzedaży energii kończy się z dniem 31.03.2013.
Dodatkowo informuje, iż zgodnie z IRiESID lokalnego OSD termin skutecznego zgłoszenia drugiej
zmiany sprzedawcy wynosi 14 dni.
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych
punktów poboru energii elektrycznej – do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy, okres 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.
Zamawiający informuje, iż dokonał wypowiedzenia wszystkich umów ze skutkiem na 30.04.2013r.
3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na
sprzedaż i dystrybucję energii?
Zamawiający informuje, iż wszystkie umowy poza jednym odbiorem w taryfie C23 (patrz odp. 1) są
umowami kompleksowymi.

4. 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
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;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.
Zamawiający informuje, iż wszelkie dane, które posiadał zamieścił w Załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Zwracamy się z prośbą o informację, na terenie którego Operatora Systemu Dystrybucyjnego znajdują się
punkty poboru energii elektrycznej?
Zamawiający informuje, iż punkty poboru energii znajdują się na terenie dwóch OSD, Energa
Operator oraz PKP Energetyka i szczegółowo wskazał to w Załączniku nr 1 do SIWZ.
6. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego posiadają
układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy?
Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty poboru energii zakwalifikowane są do grupy taryfowej
Cx i ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z obowiązującym
Prawem Energetycznym jest obowiązkiem OSD.
7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do
złożenia ofert?
Zamawiający nie udostępnia edytowalnych wersji załączników do SIWZ.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na
nr 058 680-23-66.

