Warszawa, 02.10.2015
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.

(sprawa: KZP/12/2015).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz.1232), Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez
wykonawców:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą
korespondencyjną?
Nie. Zamawiający wymaga podpisania umowa w siedzibie Zamawiającego.
2. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii (
miesięczny, dwumiesięczny)?
Okres rozliczeniowy jest jednomiesięczny
3. . Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze
Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących
danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
- 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
W/w informacje dostępne są w dokumentacji przetargowej. Wszystkie niezbędne
informacje, które nie zostały uwzględnione zostaną przekazane Wykonawcy po
wyborze.

4. Czy będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy?
Informacja ta nie ma wpływu na złożenie oferty i nie dotyczy bezpośrednio
postępowania.
5. Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki
jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one
zawarte na czas określony?
Informacja ta nie wpływu na złożenie oferty i nie dotyczy bezpośrednio
postępowania. Wypowiedzenie dotychczasowych umów leży w gestii
Zamawiającego.
6. Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej?
Informacja ta nie ma wpływu na złożenie oferty i nie dotyczy bezpośrednio
postępowania.

7. Czy oferent zamiast Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z OSD,
która jest objęta klauzulą poufności może złożyć oświadczenie o posiadaniu
takiej umowy?
Tak, wystarczy złożyć oświadczenie o posiadaniu takiej umowy oraz po zawarciu
umowy podać jej numer.
8. Czy postępowanie dotyczy kompleksowej usługi ( sprzedaż + dystrybucja)?
Jeśli nie to prosimy o korektę §1 projektu umowy.
Postępowanie dotyczy sprzedaży energii.
9. Wnioskujemy o zmianę zapisów §3 projektu umowy, ponieważ to OSD
odpowiada za przeprowadzanie odczytów pomiarowo-rozliczeniowych.
Zamawiający zmieni powyższy zapis.
10. W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 4 wnioskujemy o dodanie
zapisu „ jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii
elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Zamawiający nie dodaje powyższej zmiany.
11. Wnioskujemy o podanie ceny jednostkowej netto w umowie i formularzu
ofertowym, ponieważ to cena jednostkowa netto jest uwzględniana na
fakturze, a dopiero od wartości netto naliczany jest podatek VAT.
Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym oraz umowie cen brutto
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy PZP w związku z art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy o cenach.
Wykonawca powinien w umowie wskazać wysokość podatku VAT.
12. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w przypadku
zmiany stawki podatku VAT?
Nie. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego w okresie najbliższych 12 miesięcy nie są
przewidziane zmiany stawki podatku VAT.

