Warszawa, dnia 02.10.2018 r.
Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180a
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Narol
37-610 Narol
ul. Rynek 1
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Narol prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA
POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL” przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które mailem
w dniu 01.10.2018 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania
wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia 2018/S 176398567.
Pytanie 1.
Ad. § 2 pkt. 2. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to
OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiaroworozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w
umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii)
nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami
przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych
w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych
Wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź 1.
Pełnomocnik Zamawiającego podkreśla, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiaroworozliczeniowych sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, który reguluje te obowiązki jest Instrukcja
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania
instrukcji przez OSD. Zamawiający uwzględnia obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów
wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przekazywanych wykonawcy przez OSD.
Pytanie 2.
Ad. § 5 pkt. 5. Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca
się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww.
przepisów (zmiana stawek podatku VAT i podatku akcyzowego) od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie
do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia
aneksu do umowy”.
Odpowiedź 2.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanych zapisów.
Pytanie 3.
Ad. § 11 pkt. 3 Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru
energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za
ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o
wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność
przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź 3.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca otrzyma załączniki do umów, w których zawarte są
dane niezbędne do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzenia obecnie obowiązujących
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umów. Wykonawca zobligowany jest do wypowiedzenia umów kompleksowych, zgłoszenia zmiany sprzedawcy
u OSD, a otrzymując od OSD ewentualne informację na temat chociażby negatywnych weryfikacji punktów
poboru podczas zgłaszania, winien niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia
nieprawidłowości. Zapisy Projektu Umowy pozostają bez zmian.

/-/ Ewa Pacek
Pełnomocnik Zamawiającego
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