Dotyczy postępowania pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynków zlokalizowanych na terenie
Parku Przemysłowego „Mechaniczne” w Tarnowie, oznaczonych numerami 15 i 103 przy ul.
Kochanowskiego, oraz do budynku zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 32”

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści SIWZ, stosownie do treści
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia się następujące wyjaśnienia.

Seria I
Pytanie nr 1
Rozdział III SIWZ pkt. 1 –w celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca
zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na
poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie jest w stanie podać szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy
czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo, należy wskazać, że
Zamawiający nie ma danych szacunkowych ani historycznych, gdyż szacowane zapotrzebowanie
zostało skalkulowane na podstawie przyszłego zapotrzebowania, które znacząco odbiega od
dotychczasowego zużycia energii.

Pytanie nr 2
SIWZ, Rozdział IX pkt 5 – Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci
dystrybucyjnej posiadają zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym
także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższych
zapisów z treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w
miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zmawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia
oświadczenia o posiadaniu GUD z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału IX SIWZ pkt 5 nadając mu następującą treść:
„Oświadczenie o posiadanej aktualnie obowiązującej tzw. Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z
lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której mogą prowadzić
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów
Zamawiającego, przy czym Wykonawcy powinni uwzględnić, że dla każdego z PPE funkcję OSD pełni
Tauron Dystrybucja”.
Pytanie nr 3
SIWZ Rozdział XVI pkt. 3 lit. a)- Informujemy, że wskazany wymóg nie mieści się w przedmiocie
zamówienia określonym w SIWZ. Koszt wykonania ewentualnych prac montażowych, przyłączenia,
ewentualnych konsultacji i uzgodnień z Dystrybutorem stanowi odrębną usługę niezwiązaną ze
sprzedażą energii, która powinna być przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego. Prosimy o
usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 3
Każdy z PPE jest podłączony do sieci dystrybucyjnej i jest zasilany.
Budynek zlokalizowany na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne” w Tarnowie, oznaczony
numerem 103 przy ul. Kochanowskiego 32B, oraz budynek zlokalizowany przy ul. Kochanowskiego
32 są podłączone do sieci Tauron Dystrybucja.
Budynek zlokalizowany przy ul. Kochanowskiego 30, oznaczony numerem 15 jest aktualnie podłączony
do sieci Zakładów Mechanicznych Tarnów, przy czym Zamawiający jest w trakcie uzgadniania
warunków przyłączania do sieci Tauron Dystrybucja, w związku z czym Wykonawcy powinni
uwzględnić w przygotowywanych ofertach, że każdy z PPE jest podłączony do sieci Tauron
Dystrybucja.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ nadając mu następujące brzmienie:
„Cena określona w ust. 1 będzie zawierać wszystkie koszty związane z realizacja umowy”.
Pytanie nr 4
Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 7 ust. 1 – Wnosimy o uzupełnienie zapisu o treści: ,,
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych dotyczących poszczególnych PPE
przekazanych do Wykonawcy w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego procesu
zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego’’.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający Podtrzymuje zapis załącznika do SIWZ- projektu umowy.

Pytanie nr 5
Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 7 ust. 7 – Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy
Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw
oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców
w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w
przypadku pozostałej grupy obiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie
przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów ,,(…)
pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności’’.

Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający przyznaje, że przepisy ustawy nie nakładają na
Wykonawcę obowiązku opisanego w art. 6b ustawy Prawo energetyczne, jednak nie wprowadzają
zakazu stosowania rozwiązań korzystniejszych dla odbiorcy. Powołany przez Wykonawcę przepis
wynika z faktu stosowania przez dostawców energii umów adhezyjnych, w związku z czym
ustawodawca ograniczył możliwość dowolnego wypowiadania umów odbiorcom.

Pytanie nr 6
Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 8 – Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie
przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno
dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej
realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w
przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego. Z uwagi na fakt,
iż Zamawiający nie precyzuje jakie będą to okoliczności, za które Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego paragrafu.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Odnosząc się do wniosku Wykonawcy o usunięcie zapisów §8 umowy, Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ, gdyż w ocenie Zamawiającego wpływają one na dążenie do zgodnego z umową
wypełnienia jej zapisów, a w sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kary
umownej, ułatwiają zaspokojenie roszczeń strony uprawnionej do żądania kary umownej.
Pytanie nr 7 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 10)
Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 9 ust. 1 pkt. 1.2– Wykonawca zwraca się z prośbą o
doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość
punktów poboru energii elektrycznej (PPE) o dany ….% jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które
zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą
oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 7
Odnosząc się do drugiej części pytania, dotyczącej zapisów §9 ust. 1 pkt 1.2 umowy, Zamawiający
podtrzymuje zapis załącznika do SIWZ, jednocześnie wskazuje, że aktualnie nie przewiduje
zwiększenia ilości PPE.
Pytanie nr 8 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 11)
Załącznik do SIWZ – projekt umowy – § 9 ust. 1 pkt. 1.3 – Informujemy, że zgodnie z Art. 15, Art. 18,
a przede wszystkim Art. 29 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych to Zamawiający
odpowiada za prawidłowe przygotowanie postępowania przetargowego oraz opisu przedmiotu
zamówienia tak, by Wykonawcy mogli rzetelnie przygotować ofertę. Z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy
stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o
charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli
tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany. Także Wykonawcy mogą
racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki
odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o
usunięcie przedmiotowych zapisów.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie zwracając uwagę, że w §9 ust. 1 pkt 1.3 umowy
określono czas trwania umowy na 12 miesięcy, zastrzegając jedynie, że zmianie może ulec początek
realizacji dostaw, który zgodnie z umową wskazany jest na dzień 1 stycznia 2017 roku. Zatem
Wykonawcy powinni skalkulować swe wynagrodzenie opierając się na dostawach o wielkości
określonej przez Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy.

Pytanie nr 9 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 7)
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.)
który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia ?
Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze
zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do każdego z PPE.

Pytanie nr 10 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 8)
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe, jeżeli
są rozliczane w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem
realizacji zamówienia ? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie
dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady
TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przed odbiorcę układów
pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii
elektrycznej jest niemożliwa.

Odpowiedź na pytanie nr 10
Układ pomiarowo rozliczeniowy, dotyczący PPE, PLTAUD 249005967740 położonego w Strefie
Aktywności Gospodarczej, przy ul. Kochanowskiego 32B, Budynek 103 (Inkubator
Przedsiębiorczości), grupa taryfowa B23, jest dostosowany do zasady TPA.
Pytanie nr 11 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 9)
Wykonawca zwraca się z prośba o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji
wydanymi przez właściwego OSD ?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Tak, podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa
taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi
możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.
Dla budynku zlokalizowanego na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne” w Tarnowie,
oznaczonego numerem 103 przy ul. Kochanowskiego 32B, oraz budynku zlokalizowanego przy ul.
Kochanowskiego 32 Zamawiający posiada podpisane umowy kompleksowe, moc umowna i grupa
taryfowa są zgodne z zapisami SIWZ.
Dla budynku zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 30, oznaczonego numerem 15 Zamawiający
jest w trakcie uzgadniania warunków przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja, Zamawiający wystąpił
o moc umowną i grupę taryfową zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 10)
Wykonawca zwraca się z prośba o udzielenie następujących informacji:
a) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla
których obowiązywały umowy kompleksowe w terminie umożliwiającym skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
Odpowiedź na pytanie nr 12
Informacja dotycząca aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej została zawarta w tabeli nr 1.
Tabela nr 1

Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla których obowiązywały
umowy kompleksowe w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy.

Pytanie nr 13 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 11)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
 Pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 Dokumenty nadania numeru NIP;
 Dokumenty nadania numeru REGON;
 KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
 Dokumenty potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 14 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 12)
Czy Zamawiający, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udzieli wyłonionemu w postępowaniu
Wykonawcy pełnomocnictwa na wzorze stosowanym przez niego wg. załączonego wzoru ?

Odpowiedź na pytanie nr 14
Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy, udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy
pełnomocnictwa na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 15 (określone przez Wykonawcę jako pytanie nr 13)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną ?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Tak, Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Seria II

Pytanie nr 1
Wnosimy o zmianę zapisu w Rozdz. III pkt 5 ppkt b) SIWZ na „[…] 21 dni od prawidłowo wystawionej
faktury”
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 2
Dotyczy Rozdz. IX SIWZ.
Informujemy, że Wykonawca nie może załączyć do oferty Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej
z Tauron Dystrybucja. Jest to dokument poufny. Jednakże Wykonawca może przedłożyć stosowne
oświadczenie informujące o posiadanej umowie, jej numerze, dacie zawarcia i okresie obowiązywania.
Wnosimy zatem o modyfikację zapisu rozdz. IX pkt 1 ppkt 4 na „lub oświadczenie o posiadanej
Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego”.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału IX SIWZ pkt 5 nadając mu następującą treść:
„Oświadczenie o posiadanej aktualnie obowiązującej tzw. Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z
lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której mogą prowadzić
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów
Zamawiającego, przy czym Wykonawcy powinni uwzględnić, że dla każdego z PPE funkcję OSD pełni
Tauron Dystrybucja”.

Pytanie nr 3
Wnosimy o modyfikację zapisu §7 ust. 1 Projektu Umowy poprzez dodanie zastrzeżenia: „z dniem
01.01.2017 r. Nie wcześniej niż po skutecznie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niezależnie od zgłoszonych pytań, stosownie do treści art. 38 ust. 4 pzp Zamawiający uzupełnia treść
rozdziału VIII pkt 1, dodając po treść ppkt a), po słowach „posiadają koncesję na obrót energią”, ppkt
b) zatytułowany jako „Wiedza i doświadczenie”, przy czym jego treść jest następująca:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie zrealizował:
- co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej.
Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej
jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 1500 MWh.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia złożonego
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz treści załącznika nr 5 do SIWZ.
Kolejne ppkt rozdziału VIII 1, otrzymują oznaczenie c- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia; d) Zdolności techniczne lub zawodowe
wykonawcy pozwalają na wykonanie zamówienia,

Zamawiający celem ułatwienia Wykonawcom złożenia oferty, w odrębnym pliku zamieszcza na stronie
internetowej tekst jednolity SIWZ którego treść uwzględnia wyżej opisane zmiany.

