W dniu 08.08.2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ pn. ”Dostawy energii
elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS i trzech portów na rok 2017”. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na
zadane pytania.

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy
przeprowadzana będzie po raz kolejny dla wszystkich ppe wyszczególnionych
w postępowaniu?
Odpowiedź 1. Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona dla większości PPE po
raz kolejny, dla niewielkiej części PPE po raz pierwszy.
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania
i trybu rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaŜy energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej dla punktów poboru energii elektrycznej:
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,
- okres wypowiedzenia,
- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej.
w drodze wyjaśnienia informujemy, Ŝe jest to informacja niezbędna do prawidłowego
dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy,
iŜ informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu
rozpoczęcia sprzedaŜy dla tych punktów.
Odpowiedź 2. Umowy Zamawiającego zostały zawarte na czas określony i wygasną z dniem
31 grudnia 2016 r.
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte
są na czas określony czy nieokreślony?
Odpowiedź 3. Umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte są na czas
nieokreślony.
Pytanie 4. Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe
oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas
określony, w termie umoŜliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy?
Odpowiedź 4. W odniesieniu do PPE wskazanych w SIWZ Zamawiający nie zawarł umów
o świadczenie usług dystrybucji na czas określony ani umów kompleksowych.
Pytanie 5. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia
w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaŜy 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 powyŜsze prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił
będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego
ewentualne zakwestionowanie prze OSD?
Odpowiedź 5. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa o treści
uzgodnionej przez strony, sformułowanego na podstawie wzoru stosowanego przez
Wykonawcę.
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Pytanie 6. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaŜe 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 zuŜycie 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 dokumentna podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaŜy energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, Ŝe OSD moŜe odrzucić zgłoszenia umów sprzedaŜy zawierające
błędne dane skutkiem czego moŜe 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 6. Zamawiający przekaŜe niezbędne dokumenty oraz dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej, na formularzu wskazanym przez
Wykonawcę.
Pytanie 7. Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii
elektrycznej.
Odpowiedź 7. Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru wskazanych
dla ZWiK, TS oraz trzech portów jest ENERGA Obrót S.A. Aktualnym sprzedawcą energii
elektrycznej dla punktów poboru wskazanych dla PWiK jest PGE Obrót S.A.
Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza
podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Odpowiedź 8. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do S1WZ w wersji
edytowalnej.
Odpowiedź 9. Zamawiający informuje, Ŝe udostępni formularze, które Wykonawcy muszą
wypełnić w wersji edytowalnej, niemniej dokumentem obowiązującym jest wersja
w formacie PDF.
Pytanie 10. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni
w umowach, stanowiących załączniki nr 3A, 3B, 3C i 3D, z wyłonionym w postępowaniu
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Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko
kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź 10. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni
w umowach stanowiących załączniki nr 3A, 3B, 3C i 3D, z wyłonionym w postępowaniu
Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź 11. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 12. Dotyczy § 6 lit. 1) Umowy, stanowiącej załącznik nr 3A.
Z uwagi, iŜ przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ energii elektrycznej zwracamy się
z prośbą o usunięcie § 6 lit. 1) Umowy.
W przypadku niewyraŜenia zgody na powyŜsze zwracamy sie z prośbą o podanie:
- łącznej mocy źródeł wytwórczych (jeśli występuje więcej niŜ jedno to ile ich jest),
- planowanej ilości energii jaka ewentualnie podlegałaby zakupowi przez wyłonionego
Wykonawcę,
- rodzaj źródła wytwórczego,
- czy są to źródła wytwórcze juŜ istniejące tzn. pierwszą energię wyprodukowały przed
01.07.2016 roku
Odpowiedź 12. Treść umowy pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
ZWiK dysponuje obecnie następującymi źródłami wytwórczymi:
1. Oczyszczalnia Ścieków „Zdroje”, rodzaj źródła BGO, moc zainstalowana 0,238 MW;
2. Oczyszczalnia Ścieków „Pomorzany”, rodzaj źródła BGO, moc zainstalowana 0,700 MW;
3. Farma fotowoltaiczna Zakład Produkcji Wody „Miedwie”, rodzaj źródła PVA,
moc zainstalowana 1,529 MW;
4. Farma fotowoltaiczna Pompownia P1, rodzaj źródła PVA, moc zainstalowana 0,526 MW.
Przedmiotowe źródła wytwórcze są źródłami juŜ istniejącymi o łącznej mocy 2,993 MW.
Planowana ilość energii podlegającej zakupowi to około 1000 MWh.
Pytanie 13. Dotyczy § 8 ust. 4-6 Umów, stanowiących załączniki nr 3A, 3B, 3C oraz § 8 ust.
3-5 Umowy, stanowiącej załącznik nr 3D.
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą
o wykreślenie powyŜszych zapisów i wprowadzenie zapisu umoŜliwiającego automatyczną
zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w Ŝycie. Prosimy
zatem o zmianę zapisów na: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałoŜonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w Ŝycie
bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy". Mając na uwadze powyŜsze Wykonawca
wnosi równieŜ o uwzględnienie powyŜszej zmiany w treści postanowień § 8 ust. 3 Umów,
stanowiących załączniki nr 3A, 3B, 3C oraz § 8 ust 2 Umowy, stanowiącej załącznik nr 3D.
Odpowiedź 13. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 14. Dotyczy § 8 Umowy, stanowiącej załącznik nr 3C.
Zwracamy sie z prośbą o dodanie kolejnego ust. o treści: „Układy pomiarowo-rozliczeniowe
muszą spełniać warunki techniczne umoŜliwiające rozliczanie energii w strefach czasowych,
o których mowa w § 8 ust 2.”
Odpowiedź 14. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 15. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru
wyszczególnione w postępowaniu rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo -
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rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie
przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.
Odpowiedź 15. Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B są juŜ
dostosowane do zmiany sprzedawcy.
Pytanie 16. Dotyczy § 8 ust. 10 Umów, stanowiących załącznik nr 3A, 3B oraz § 8 ust. 9
Umowy, stanowiącej załącznik nr 3C oraz § 8 ust. 8 Umowy, stanowiącej załącznik nr 3D.
Warunkiem spełnienia przez Wykonawcę ww. zapisu jest przesłanie przez Zamawiającego
odpowiedniego zestawienia, które będzie zawierało następujące informacje: wskazanie układu
pomiarowo-rozliczeniowego przypadające na dzień ostatniego rozliczenia, wskazanie układu
pomiarowo-rozliczeniowego przypadające na dzień zmiany cen, ilość zuŜytej energii, numeru
PPE, adresu PPE, taryfy oraz nazwy jednostki - bez tych danych Ŝaden z potencjalnych
Wykonawców nie będzie mógł spełnić określonego przez Państwa warunku, a przedmiotowe
postępowanie zostanie obarczone wadą nie do usunięcia i będzie podlegało uniewaŜnieniu.
W związku z powyŜszym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający prześle
wyszczególnione informacje?
Odpowiedź 16. Zamawiający prześle niezbędne do rozliczeń informacje o ile będzie to
moŜliwe. Umowa przewiduje alternatywny sposób dokonania rozliczenia.
Pytanie 17. Dotyczy § 9 Umów, stanowiących załącznik nr 3A, 3B, 3C oraz 3D.
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 poprzez dodanie ust. o następującej treści:
„W przypadku odstąpienia lub przedterminowego rozwiązania Umowy przez Zamawiającego
lub Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% szacowanej, łącznej wartości netto energii elektrycznej wskazanej w § 3
ust. 5”.
Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciąŜenia Zamawiającego karą umowną
Wykluczenie obciąŜenia karą umowną Zamawiającego powoduje, Ŝe zapis przedmiotowego
paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku
cywilnoprawnym.
Odpowiedź 17. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 18. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 ust. 3 Umów, stanowiących załącznik nr 3A,
3B, 3C oraz 3D na zapis o treści: „3. Zamawiający i Wykonawca mają prawo do
odszkodowania przewyŜszającego wysokość kary umownej".
Odpowiedź 18. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 19. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 11 ust. 7 Umowy, stanowiących załącznik
nr 3A, 3B. 3C oraz 3D na zapis o treści: „7. Wykonawca wstrzymuje sprzedaŜ energii
elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej
co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iŜ powyŜsze reguluje nowelizacja Ustawy Prawo
energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r. art. 6b ust. 2.
Odpowiedź 19. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
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