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doĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Dostawa energii
elektrycznej do budynków administrowanych ptzez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowei Sp. z o. o. ", prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych obowiązujacego w Spółce o wartości poniżej 130 000

złoĘcłt.

Zamawiający podaje treść pytań, jakie wpłnęł w ww. postępowaniu oraz treść
odpowiedzi.

Pvtanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysłanie oferĘ mailem jako skan podpisanej
oferty lub podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Wykonawca
Wyjaśnia, że w przypadku wymogu dostarczenia oferĘ w wersji papierowej
Wykonawcy korzystajązusfug firm kurierskich, co moze spowodować, że oferta nie
zostanie dostarczona w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje. Ofertę na7eży ńożyć zgodnie z wymogalni w zaproszeniu
do ńożenia oferty z dńa1,4-04-2021r.

Pytanie 2

Dotyczy pktV litera c IPU
Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru rnożebyć
zmieniona w zakresie +l- 10% wolumenu podstawowego określonego w SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w IPU.



Pvtanie 3

Czy Zamawiający wyrażazgodęna zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zrniany

przepisów praw majatkowych lub cerĘfikatami dotyczącymi efektywności energeĘcznej (koszt

zakupu cerĘfikatów) 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:
Zarnawiający podttzyrnuje zapisy w IPU.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny netto za energię elektryczną czyrn:.ą

całodobowąw złlktMh do pięciu miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaŚnia, że ceny energii

elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na

kvt/h daje cenęz dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyr aża zgody .

Pvtanie 5

Wykonawca prosi o dostosowanie tabeli w Formularzu cenowym w ten sposób, aby rnożna było
podać opłatę handlową i jego wartość odrębnie, tj. nie uwzględniając tego kosztu w cenie

jednostkowej energii.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia Formularza cenowego.

Pytanie 6

Wykonawca prosi o podanie numerów punktu poboru energii. Numery Punktów powinny byĆ

urnieszczone przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawe płatnoŚci

Odbiorcy (fakfurach VAT).
Odpowiedź:
Wykaz PPE zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta została oceŃona jako

najkorzystniejsza.

Pvtanie 7

Czy Zamawiajacy rnazawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnyĄ które
uniemozliwiają zawarcie nowejumowy sprzedażowejw terminach przewidzianych w SWZ?

}eśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?

Odpowiedź:
Zarnawiający nie posiadawlw umów.



Pytanie 8

Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za
wypowiedzenie umowy? ]aki jest okres wypowiedzeniaumów?
Odpowiedź:
Nie obowiązują.

Pvtanie 9

Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla
punktów poboru objętych postępowaniem?
Odpowiedź:
Obecnym sprzedawcą energii jest PO PROSTU ENERGIA S.A.

Pytanie 10

Czy Zarnawiający posiada aktuatnie umo\Ąry kompleksowe, czy rozdzielone na umowę
sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usfug dystrybucji?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada umowy - rozdzielone.

Pvtanie 11

Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usfug dystrybucji, Zarnawialący będzie
chciał sam podpisać umowy?
Odpowiedź:
Nie dotyczy.

Pytanie 12

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zrniarty sprzedawcy
w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Wyłoniony Wykonawcabędzie potrzebowałnastępujących danych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- Operator Systemu Dystrybucyjnego (oraz oddział jeśli jest)

- która zmiana sprzedawcy
- adrespunktu poboru (poczta, miejscowość,ulica, numer lokalu, kod pocztowy);
- moc umowna;
- Nr PPE
- nr licznika/ nr ewidencyjny PPE
- planowane roczne zużycie energii;
- grupa taryfowa;

}ednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgJoszenie umów sptzedaży zawierające błędne
dane skutkiem czego rnożebyć konieczność zakupu energii przez Zarnawiającego od tzw.
Sprzedawcy rezerwowego.

Odpowiedź:
Zarnawiający ptzekaże niezbędne dane do przeprowadzeniaprocedury zmiany sprzedawcy.



Pytanie 13

Wykonawc a zwT aca się z prośb ą o udzielenie inform aĄi, czy podane pr zez Zarnaw iającego
parametry dystrybucyjne - w szczegó7ności grupy taryfowe są zgodne z aktuahrymi umowami
dystryburyjnymi?
Wykonawca wyjaśnią ze w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma mozliwości dokonywania zmiany
parametrów technicznych.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 14

Czy Zarnawiajacy wyrażazgodęłtazawarcie umowy w formie korespondencfnejlub
elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 15

Wykonawca prosi oddanie poniższej treści do pkt 3IPU
,,Okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem rozliczeniowym OSD"
Odpowiedź:
Tak.

Pvtanie 16

Wykonawca prosi o zmianę godziny ńożenia ofert na godz.12:00.

Odpowiedź:
Zarnawiający wyraża zgodę na zmianę godziny złożenia ofert z 10: 00 na 12:00.

Zrnianie ulega godzina otwarcia ofert z 10:30 na 12:30.

Dzień składania i otwarcia ofert 2ż.04.ż021r. pozostaje bez zrnian.


