
Lodz, dnia 24.10.2019r.

URZA.D MIASTA i-ODZl

DOA-ZP-II.271.116.2019
Wykonawcy uczestnicza.cy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego

Dziataja.c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiaja.cy - Miasto Lodz, Urza.d Miasta Lodzi,
ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawcow dotycza.ce tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i udziela wyjasnieh dotycza.cych postepowania na
Dostawe enerqii elektrvcznei dla cztonkow Lodzkiei Grupy Zakupowei 2020.

Pytanie 1
Pkt 4 SIWZ (..Termin Wykonania Zamowienia"), pkt II Zatacznika nr 1 do SIWZ. §6 ust. 2. §2
ust. 6. §10 ust. 2 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowv"), §12 ust. 6 i §2
Zatacznika nr 5a do SIWZ Ustotne Postanowienia Umowv Ryczattowei")
Informujemy, ze zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) poszczegolnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczecia
sprzedazy energii elektrycznej konieczne jest skuteczne rozwia.zanie obecnej umowy,
zgloszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjecie
umowy do realizacji przez OSD. W zwia.zku z powyzszym Wykonawca zwraca sie z prosba.
0 zmodyfikowanie / ujednolicenie zapisu do tresci: ,,Umowa wchodzi w zycie w zakresie
kazdego punktu poboru (PPE) z dniem 01.01.2020 r. lecz nie wczesniej niz po
skutecznym rozwiqzaniu obecnie obowiqzujqcych umow, po zawarciu umow
dystrybucyjnych oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy
1 przyjeciu umowy do realizacji przez OSD".

Odpowiedz 1
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na proponowana. zmiane - postanowienia umowne sa. w tym
zakresie spbjne i czytelne.

Pytanie 2
Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnych Postanowieh Umowv)
Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiaja.cy przekaze niezbedne dane w wersji
elektronicznej Excel oraz dokumentv do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
przed podpisaniem umowy? Dokument zawierajqcy niezbedne dane stanowic bedzie rowniez
zata.cznik do umowy.
Wytoniony Wykonawca bedzie potrzebowat do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla kazdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowosc, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zuzycie energii;
- numer licznika (brak danvch/niepoprawne dane np. dla poz. Zarzadu Lokali Mieiskich.
Zarzadu Prog i Transportu):
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowia.zuja.cej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
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- numer ewidencyjny PPE (brak danvch/niepoprawne dane dla poz. 917. 2815. 3119, 3133-
3135):
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentow dla kazdej jednostki objetej postepowaniem:
- petnomocnictwo do zgtoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie ktorego dziata dana jednostka;
- dokument potwierdzaja.cy umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedazy energii
elektrycznej oraz petnomocnictwa.
Jednoczesnie informujemy, ze OSD moze odrzucic zgtoszenia umow sprzedazy zawieraja.ce
btedne dane skutkiem czego moze bye koniecznosc zakupu energii przez Zamawiaja.cego od
tzw. sprzedawcy rezerwowego, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo
energetyczne.

Odpowiedz 2
Zamawiajqcy przekaze niezbedne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiaj^cy uzupetnit i skorygowat dane
wtabeli (Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnvch Postanowieii Umowy) dla poz. 917,
2815, 3119, 3133-3135.

Pvtanie 3
pkt 15.1.5 SIWZ. pkt II Zatacznika nr 1 do SIWZ. Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do
Istotnvch Postanowien Umowy)
Wykonawca zwraca sie z prosba. o udzielenie nastepuja.cych informacji:
a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowia.zuja.cych umow kompleksowych dla poz. 828-831
i1887?
b) Czy Zamawiaja.cy samodzielnie wypowie obowia.zuja.ce umowy w terminach pozwalaj^cych
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy tez upowazni do tej
czynnosci Wykonawce?
c) Czy Zamawiaja.cy ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnosciowych (poza obiektem wymienionym na poz. 4298), ktore uniemozliwiaja. zawarcie
nowej umowy sprzedazowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jesli tak - jakie sa, terminy
wypowiedzeh umow/aneksow w ramach akcji promocyjnych/programow lojalnosciowych ?

Odpowiedz 3
Zamawiaj^cy informuje, ze:
a) okres wypowiedzenia umow kompleksowych dla poz. 828-831 i 1887 wynosi 3 miesia.ce,
umowy zostaty/z°stan3 wypowiedziane ze skutkiem na dzieh 31.12.2019 r. Zamawiaj^cy
odpowiednio uzupetnit wskazane pozycje w tabeli.
b) Zamawiaja.cy samodzielnie wypowie/wypowiedziat obowia.zuj§ce umowy w terminach
pozwalaja.cych na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy;
c) wedle danych przekazanych przez poszczegolnych odbiorcow beda.cych uczestnikami
Lodzkiej Grupy Zakupowej 2020, zaden z tych odbiorcow nie ma zawartych umow/aneksow
w ramach akcji promocyjnych lojalnosciowych, ktdre uniemozliwiatyby zawarcie nowej umowy
sprzedazowej w terminach przewidzianych w SIWZ.

Pvtanie 4
Zatacznik nr 3 do umowv stanowiacei Zatacznik nr 5 do SIWZ (..Petnomocnictwo"). Zatacznik
nr 2 do umowv stanowiacei Zata^cznik nr 5a do SIWZ (..Petnomocnictwo"). §2 ust. 5 Zatacznika
nr 5^o SIWZ (Jstotne postanowienia umowv")
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Czy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa do zgtoszenia w imieniu
Zamawiaja.cego zawartej umowy sprzedazy energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynnosci niezbednych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru
stosowanego powszechnie przez Wykonawce (druk w zata.czeniu)? W przypadku braku zgody
na powyzsze prosimy o wyjasnienie czy Zamawiaja.cy ponosit bedzie odpowiedzialnosc za
tresc przedstawionego wzoru petnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez
OSD/ dotychczasowego Sprzedawce (zata.czony wzor - Zata.cznik nr 2 do umowy stanowia.cej
Zata.cznik nr 5a do SIWZ nie upowaznia Wykonawcy do wypowiedzenia umowy kompleksowej
sprzedazy energii elektrycznej i swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej)?

Odpowiedz 4
Zamawiaja.cy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa do zgtoszenia w imieniu
Zamawiaja.cego zawartej umowy sprzedazy energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynnosci niezbednych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy - zgodnie ze
wzorami petnomocnictw stanowia.cymi zata.czniki do Istotnych postanowieh umowy.

Pvtanie 5
Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnych Postanowieh Umowy)
Wykonawca zwraca sie z prosba. o potwierdzenie informacji zawartej w Zata.czniku nr 6 do
SIWZ, ze uktady pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B (B11, B21, B22, B23) sa.
(lub beda.) dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamowienia
- w szczegdlnosci uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla poz. 5458-5459 (Teatr Muzyczny
w Lodzi)? Jezeli nie kazdy uktad bedzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie
doktadnej daty do kiedy Zamawiaj^cy dostosuje swoje uktady pomiarowo- rozliczeniowe do
zasady TPA. Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku braku dostosowania przez odbiorc?
uktadow pomiarowo- rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej
sprzedaz energii jest niemozliwa.

Odpowiedz 5
Zamawiaja.cy potwierdza informacje zawarta. w Zata.czniku 6 do SIWZ, ze uktady pomiarowo-
rozliczeniowe w grupach taryfowych B(B11, B21, B22, B 23) sa. dostosowane do zasady TPA.
Dodatkowo, zamawiaja.cy skorygowat dane w tabeli (Zata.cznika nr 6 do SIWZ - beda.cego
Jednoczesnie Zata.cznikiem nr 1 do Istotnych postanowieh umowy) w zakresie rodzaju umowy
dla poz. 5458-5459.

Pvtanie 6
§7 ust. 5 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowy")
Wykonawca informuje, iz wystawianie na wniosek Odbiorcy faktur dla kazdego punktu poboru
oddzielnie w przypadku Zamawiaja.cych/Odbiorcow posiadaja.cych znaczne ilosci PPE bedzie
bardzo pracochtonne i ucia.zliwe oraz zmusi Wykonawcow do uwzglednienia tego elementu
przy wycenie ustug dla Zamawiaja.cego, co znajdzie wyraz w podwyzszeniu ceny.
Ponadto system bilingowy Wykonawcy moze nie miec mozliwosci dotqczenia zestawienia
(podsumowania) wszystkich wystawionych w ten sposob faktur w danym okresie
rozliczeniowym w ten sposob faktur.
Z tych wzgledow zwracamy sie z prosba. o usuniecie przedmiotowego zapisu - modyfikacj?
zapisu do tresci:
,,5. Strony ustalajq nastqpujqcy sposob rozliczen, w ktorym Wykonawca wystawi dla
kazdego Odbiorcy kohcowego fakture VAT zgodnie z opisem w Zafaczniku nr 1 do
Umowy."
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Odpowiedz 6
Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na proponowana. zmiane.

Pytanie 7
§7 ust. 1-3, 5 Zatacznika nr 5 do SIWZ Ustotne Postanowienia Umowv")
Wykonawca informuje, iz w swietle przepisow prawa energetycznego i aktow wykonawczych,
to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawcow
danych pomiarowo - rozliczeniowych (rowniez skorygowanych danych pomiarowych na skutek
stwierdzenia btedow w pomiarze lub odczycie) dla punktow poboru energii (PPE). Sposob
ustalania danych przez OSD okreslony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiedzy
Zamawiaja.cym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie maja. wptywu na regulacje w tym
zakresie wynikaja.ce z umow dystrybucyjnych Zamawiaja.cego i zgodnie z przepisami
przyjmuja. do rozliczeh dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.
W zwia.zku z powyzszym zwracamy sie z prosba. o wyjasnienie czy Zamawiaja.cy uwzgledni
obowia.zuj$ce przepisy prawa energetycznego i aktow wykonawczych w zakresie prowadzenia
rozliczeh na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy
przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (moga.cy sie roznic od okresu
wyszczegolnionego na fakturze za ustuge dystrybucji energii elektrycznej)?
Rownoczesnie informujemy, iz Wykonawca moze prowadzic rozliczenia tylko w okresach
rozliczeniowych udostepnionych przez OSD.
Wobec powyzszego Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu §7 ust. 1-3 Zata,cznika nr 5 do
SIWZ do tresci:
1. Rozliczenia za pobrana. energie elektryczna. odbywac sie beda. zgodnie z okresem
rozliczeniowym wskazanym przez OSD w udostepnionych danych pomiarowo-rozliczeniowym
(okreslonym w umowie o swiadczenie usfug dystrybucji) przez wystawienie poszczegolnym
Odbiorcom koncowym przez Wykonawce faktur VAT. Za wykonanie dostawy energii
elektrycznej Wykonawca b$dzie wystawiac faktury za okres rozliczeniowy w terminie do 15
dnia od daty udostqpnienia danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD. Dopuszcza
sie na pieomny wniosok Odbiorcy kohcowego rozliczonio zo pobronq energio eloktrycznq na
podstawie wystawionych przez Wykonawco faktur przedptatowych.
2. Wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej Umowy obliczane bedzie indywidualnie
dla kazdego PPE jako iloczyn ilosci faktycznie zuzytej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie udostepnionych przez OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych z urzajdzen
pomiarowych zainstalowanych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych lub ustalonego
ryczaftu zuzycia (w przypadku PPE rozliczanych w grupie taryfowej R) i ceny jednostkowej
netto energii elektrycznej wskazanej w §6 ust. 1 w cafym okresie trwania umowy.
2a. Wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej Umowy obliczane bedzie indywidualnie
dla kazdego PPE jako iloczyn ilosci faktycznie zuzytej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie udostepnionych przez OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych z urzajdzen
pomiarowych zainstalowanych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych lub ustalonego
ryczaftu zuzycia (w przypadku PPE rozliczanych w grupie taryfowej R) i ceny jednostkowej
netto energii elektrycznej (nie uwzgledniaja^cej stawki podatku akcyzowego) wskazanej w §6
ust. law catym okresie trwania umowy.
3. W przypadku stwierdzenia btedow w pomiarze lub odczycie wskazah uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego PPE Zamawiaja.cego, More spowodowaty zanizenie lub zawyzenie naleznosci
za pobrana. energie elektryczna. lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych
pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca dokonuje
korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Odbiorcy koticowemu wedfug skorygowanych
danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostepnionych) Wykonawcy przez
OSD. ...
5. Strony ustalaja. nastepuja.cy sposob rozliczeh, w ktorym Wykonawca wystawi dla kazdego
Odbiorcy koiicowego faktur^ VAT zgodnie z opisem w Zatqczniku nr 1 do Umowy. A/a
piseginq prosbo odbiorcy kohcowogo Wykonawca bedzio wystawiat faktury VAT dla kazdego
rozliozonogo punktu poborif onorgii oddziolnie,—w takim przypadku no koniec okresu
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rozliczoniowego Wykonawca winien dotqczyc podsumowanie wszyetkich wystawionych w
danym okrosio rozliozoniowym faktur dla danego odbiorcy koncowego.

Odpowiedz 7
Zamawiajacy uwzglednia obowia.zuja.ce przepisy prawa energetycznego i aktow
wykonawczych w zakresie rozliczeri na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przekazywanych Wykonawcy przez OSD. Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na wprowadzenie
proponowanych zmian.

Pvtanie 8
§8 ust. 1 Zatecznika nr 5 do SIWZ Ustotne Postanowienia Umowy"). §6 ust. 5, lit
b) Zatacznika nr 5a do SIWZ Ustotne Postanowienia Umowy Ryczattowei")
Z uwagi na fakt, ze faktury VAT sa. wysytane listem zwyktym, Wykonawca nie jest w stanie
okreslic, w jakim terminie Zamawiajacy otrzyma fakture, co moze powodowac komplikacje
przy ustalaniu prawidtowego terminu ptatnosci. Ponadto, w swietle przepisow podatkowych
okreslenie terminu ptatnosci na ilosc dni liczona. od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalic
prawidtowej daty powstania obowia.zku podatkowego, w konsekwencji narazaja.c Wykonawce
na sankcje skarbowe z tytutu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5
pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U. 2004 Nr 54
poz. 535 z pozn. zm.) stanowi, iz w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiqzek
podatkowy powstaje z chwila. wystawienia faktury. W zwia.zku z powyzszym zwracamy sie do
Zamawiaja.cego z zapytaniem, czy zgadza sie na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu
w nastepuja.cy sposob:
,,1. Naleznosci za faktury wystawione przez Wykonawce, o ktorych mowa w §7 ust. 1, zostana.
uregulowane przelewem, odpowiednio z kont poszczegolnych Odbiorcow koricowych na konto
Wykonawcy w terminie 37 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcq faktury, jednak nie
krotszym nit 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez poszczegolnego
Odbiorce koncowego. Fakt udokumentowania wpfywu faktury w terminie krotszym niz 30
dni od terminu ptatnosci ciazy na Odbiorcy."

Odpowiedz 8
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na proponowana. zmiane.

Pvtanie 9
pkt 19.2.1 SIWZ. pkt III Zatacznika nr 1 do SIWZ. §5 ust. 4 Zatacznika nr 5 do SIWZ. S 12 ust.
3. pkt 5 Zatacznika nr 5 do SIWZ. §6 ust. 3 Zalacznika nr 5 do SIWZ Ustotne Postanowienia
Umowy")
Wykonawca zwraca sie z prosba. o ujednolicenie przedmiotowych zapisow poprzez okreslenie,
iz Zamawiaja.cy moze zwiekszyc ilosc punktow poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienic
grupe taryfowa. danego punktu, jedynie w obrebie tych grup taryfowych, ktore zostaty
okreslone w Zatqczniku nr 6 do SIWZ i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych
nieujetych w Zat^czniku nr 6 do SIWZ i w ofercie beda, oznaczaty zmiane przedmiotu
zamowienia. Z uwagi na powyzsze Wykonawca zwraca si? z prosba.
o uwzglednienie nastepuja.cego zapisu: ,,Zwiekszenie punktow poboru lub zmiana gruoy
taryfowej mozliwe jest jedynie w obrebie grup taryfowych, ktore zostaty ujete w SIWZ
(Zatqczniku nr 6 do SIWZ) oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."
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Odpowiedz 9
Zamawiaja.cy nie wprowadza proponowanego postanowienia. Przedmiotowe zagadnienie
zostato uregulowane w § 12 ust. 3, pkt 5c Zata.cznika nr 5 do SIWZ.

Pvtanie 10
52 ust. 7, pkt 3) Zatecznik nr 5 do SIWZ, §7 ust. 6 Zatecznik nr 5 do SIWZ (Jstotne
Postanowienia Umowy")
Wykonawca informuje, ze wszystkie dane dotycza.ce zuzycia energii przez poszczegolne
jednostki znajdowac sie beda. na fakturach wystawianych przez Wykonawce, zgodnie
z powszechnie obowia.zuja.cymi przepisami prawa. Sporza.dzanie dodatkowych zestawieh,
o ktorych mowa w przedmiotowym zapisie wia.ze sie z wykonaniem dodatkowych czynnosci na
zlecenie zamawiaja.cego i powinno zostac osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego
jasno okreslaja. natomiast sktadniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyzszego wnosimy
o usuniecie przedmiotowych zapisow w catosci.

Odpowiedz 10
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na usuniecie przedmiotowych postanowieii.

Pvtanie 11
§2 ust. 7, pkt 3) Zatecznik nr 5 do SIWZ. §7 ust. 6 Zatecznik nr 5 do SIWZ (Jstotne
Postanowienia Umowy")
Czy Zamawiaja.cy dopusci aby raport przesytany przez Wykonawce w formacie Excel zawierat
nastepuja.ce kolumny:
- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr ptatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury - data wystawienia faktury
- Taryfa
-NrPPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zuzycie w poszczegolnych strefach
- Wartosc (zt) energii zuzytej w poszczegolnych strefach
Ww. raport przesytany bytby na wskazany przez Zamawiaja.cego e-mail, do 3 dni od daty
wystawienia faktury.
Jednoczesnie Powyzsze zestawienie nie bedzie zawierato (uwzgledniato) nr licznika. cen
jednostkowych netto. Rownoczesnie Wykonawca informuje, iz numerem powszechnie
stosowanym i identyfikuja.cym dany punkt poboru energii elektrycznej jest numer PPE.
Czy Zamawiaja.cy dopuszcza przesytanie przez Wykonawce zestawienia w powyzszej postaci
na wskazany adres e-mail w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedz 11
Zamawiaja.cy dopuszcza mozliwosc drobnych modyfikacji wzoru/formatu raportu ( w tym
rezygnacji z nr licznika) po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiaja.cym

Pvtanie 12
§2 yst. 7. pkt 3) Zatecznik nr 5 do SIWZ. §7 ust. 6 Zatecznik nr 5 do SIWZ (Jstotne
Postanowienia Umowv") •
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Czy w kazdej zawartej umowie (t^cznie ok. 60 umow) zostanie wskazany odrebny adres
e-mail, wymuszaja.cy generowanie oddzielnego raportu dla poszczegolnych Zamawiaja.cych?
Czy tez generowany raport ma obejmowac zbiorcze zestawienie ww. danych dla
poszczegolnych PPE Zamawiaja.cych oraz zostanie wystany na jeden adres e-mail.

Odpowiedz 12
Zamawiaja.cy informuje, ze w kazdej zawartej umowie zostanie wskazany odrebny adres
e-mail. Dla poszczegolnych Zamawiaja.cych beda. generowane oddzielne raporty zawieraja.ce
zbiorcze zestawienie danych odczytowych dla poszczegolnych PPE Zamawiaja.cych.

Pvtanie 13
§9 ust. 2 Zatacznik nr 5 do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowy"). §8 ust. 1 Zatacznika nr 5a
do SIWZ Ustotne Postanowienia Umowv Ryczattowei")
Informujemy, ze zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowi^zek pisemnego
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego
14-dniowego terminu na zaptat? naleznosci dotyczy jedynie odbiorcbw w gospodarstwach
domowych. Przepisy ustawy nie naktadaja. natomiast takiego obowia.zku w przypadku
pozostatej grupy odbiorcow. W zwia.zku z powyzszym zwracamy sie z prosba. o dostosowanie
przedmiotowego zapisu do tresci zgodnej z ustawa. Prawo energetyczne, poprzez usuniecie
stow „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaptaty zalezgtych
i biezqcych naleznosci w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia
Zamawiajqcego na pismie o zamiarze wstrzymania sprzedazy energii elektrycznej ".

Odpowiedz 13
Zamawiaja.cy informuje, ze nie wyraza zgody na proponowana. zmiane.

Pvtanie 14
pkt VI Zatacznika nr 1 do SIWZ. pkt 4.9 Zatacznika nr 2 do SIWZ
Uprzejmie informujemy, ze Wykonawcy nie beda.cy wtascicielami sieci dystrybucyjnej
posiadaja. zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego, ktore objete sa. klauzula. tajnosci i nie moga. bye udostepniane stronom
trzecim, w tym takze Zamawiaja.cemu. Maja.c powyzsze na uwadze zwracamy sie
z prosba. o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowego postepowania Zamawiaja.cy bedzie
wymagac od Wykonawcy ztozenia oswiadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej).

Odpowiedz 14
Zamawiaja.cy potwierdza, ze w ramach przedmiotowego postepowania bedzie wymagac od
Wykonawcy ztozenie jedynie oswiadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego.

Pvtanie 15
Zatacznik nr 5 do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowv")
Zwracamy sie z prosba. o udzielenie informacji, czy Zamawiaja.cy uwzgledni w umowie
z wyfonionym w postepowaniu Wykonawca. zapisy dotycza.ce zabezpieczenia realizacji
zamowienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawce?
Zwracamy si? z prosba. o udzielenie informacji, czy Zamawiaja.cy uwzgledni w umowie
z wytonionym w postepowaniu Wykonawca. zapisy dotycza.ce ustanowienia zabezpieczenia
naleznosci, zaproponowane przez Wykonawce?
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Odpowiedz 15
Zamawiaja.cy nie uwzgledni w umowie z wytonionym w postepowaniu Wykonawca.
przedmiotowych zapisow.

Pvtanie 16
Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnvch Postanowieri Umowv)
Informujemy, ze Wykonawca w procesie fakturowania opiera si§ na danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim
bilingu parametryzuje dtugosc trwania okresu rozliczeniowego. W zwia.zku z powyzszym
prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kazdego PPE wystepuja.cego
w postepowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesia.c, 2 miesia.ce czy 6 miesiecy.

Odpowiedz 16
Okres rozliczeniowy dla kazdego PPE jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym
przez OSD, okreslonym w taryfie OSD

Pvtanie 17
Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnvch Postanowieh Umowv), §2 ust. 4. $7 ust. 7
Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowv")
Informujemy, iz z uwagi na koniecznosc zawarcia umowy w terminach okreslonych w art. 94
ustawy Prawo zamowieri publicznych, a nastepnie na koniecznosc wypowiedzenia
dotychczasowych umow kompleksowych/um6w sprzedazy (w przypadku scedowania na
Wykonawce obowia.zku wypowiedzenia tych umow), termin rozpoczecia sprzedazy energii
elektrycznej od dnia 01.01.2020 r. np. dla obiekt6w na poz. 498, 828-831, 1887, 5341-5342,
5345-5346 posiadaja.cych 2 ba.dz 3-miesieczny okres wypowiedzenia nie jest mo±liwy do
spetnienia przez Wvkonawce
Maja.c na uwadze powyzsze zwracamy siez uprzejma. prosba. o zmiane terminu rozpoczecia
sprzedazy energii dla tych obiektow ba.dz dokonanie wypowiedzenia tych umow we wtasny
zakresie.
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych powyzej,
Wykonawca nie zostanie obcia.zony kara. z tytutu nieterminowego rozpoczecia sprzedazy dla
danego PPE.

Odpowiedz 17
Wszystkie umowy kompleksowe/sprzedazy wymagaja.ce wypowiedzenia zostaty/zostana.
wypowiedziane przez Zamawiaja.cych zgodnie z okresami ich wypowiedzeh z takim
wyprzedzeniem by termin rozpoczecia sprzedazy dla poszczegolnych PPE wskazanych
w Zata.czniku nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnych Postanowieri Umowy) nie byt zagrozony.
Zamawiaja.cy potwierdza, ze w przypadku zaistnienia opisanych w pytaniu sytuacji,
Wykonawca nie zostanie obcia.zony kara. z tytutu nieterminowego rozpoczecia sprzedazy dla
danego PPE.

Pvtanie 18
Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnvch Postanowieri Umowv). $ 2 ust. 4. $7 ust. 7
Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowv")
Wykonawca wskazuje, iz obecny Sprzedawca moze nie wyrazic zgody na rozwia.zanie umowy
kompleksowej/umowy sprzedazy, pomimo zachowania terminu wypowiedzenia umowy przez
Wykonawce (wykazanego przez Zamawiaja.cego), podaja.c inny termin.
Prosze o potwierdzenie, iz w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej powyzej, np. w wia.zku
z btednym terminem wypowiedzenia podanym przez Zamawiaja.cego, Wykonawca nie
zostanie obcia.zony kara. z tytutu nieterminowego rozpoczecia sprzedazy dla danego PPE.
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Odpowiedz 18
W przypadku zaistnienia opisanych w pytaniu sytuacji, Wykonawca nie zostanie obcia.zony
kara. z tytutu nieterminowego rozpoczecia sprzedazy

Pvtanie 19
Zatacznik nr 2a do SIWZ LArkusz cenowy"). Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnych
Postanowieh Umowy)
Z uwagi na brak obiektow rozliczanych w grupie taryfowej G12w Wykonawca zwraca sie
z wnioskiem o usuniecie z formularza cenowego tych pozycji.

Odpowiedz 19
Zamawiaja.cy pozostawia pozycje dot. Taryfy G 12w. W chwili obecnej zuzycie nie wystepuje,
jednakze wycena tej taryfy jest niezbedna dla dokonania rozliczeh w sytuacji gdy w okresie
trwania umowy, w ramach realizacji prawa opcji w danej taryfie zostana. przytqczone nowe
PPE.

Pvtanie 20
pkt 15.1.5 SIWZ Unformacie o formalnosciach..."), Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do
Istotnych Postanowieh Urnowy)
Wykonawca zwraca sie z prosba. o jednoznaczne wskazanie PPE (obiektow) dla ktorych
wystepuje koniecznosc wypowiedzenia obowia.zuja.cych umow kompleksowych/ umow
sprzedazy energii elektrycznej oraz dla ktorych Zamawiaja.cy dokonai/zamierza dokonac
przedmiotowego wypowiedzenia we wtasnym zakresie a takze jednoznaczne wskazanie
umow (obiektow), ktore nie zostaty wypowiedziane i beda. przewidziane do wypowiedzenia
przez Wykonawce.

Odpowiedz 20
Wszystkie umowy kompleksowe/sprzedazy wymagaja.ce wypowiedzenia zostaty/zostana.
wypowiedziane przez Zamawiaja.cych zgodnie z okresami ich wypowiedzeti z takim
wyprzedzeniem by termin rozpoczecia sprzedazy dla poszczegolnych PPE wskazanych
w Zata.czniku nr 6 do SIWZ ( Zat. Nr 1 do Istotnych Postanowieh Umowy) nie byt zagrozony.

Pvtanie 21
S 2 ust. 2, 3, 4 oraz § 7 ust. 7 Zatacznika nr 5 do SIWZ Ustotne postanowienia umowv")
Warunkiem pozytywnej weryfikacji zgtoszenia umowy sprzedazy energii elektrycznej
dokonanego przez Wykonawce jest podpisanie i odestanie do OSD umow o swiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej przez Zamawiaja.cego, najpozniej w dniu dokonania
zgtoszenia podpisanej ww. umowy. Wykonawca wskazuje, iz w przypadku opoznieri
w przygotowaniu umow o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej przez OSD, po
uprzednim wypowiedzeniu umow kompleksowych lub opoznieh w podpisaniu powyzszych
umow przez Zamawiaja.cego, a nastepnie w ich odestaniu do OSD, termin wejscia umowy
sprzedazy moze ulec znacznemu przesunieciu. W przypadku opoznieri po stronie OSD lub
Zamawiaja.cego, moze dojsc do negatywnych weryfikacji procesu zmiany sprzedawcy.
Kazdorazowo bedzie mozliwosc reklamacyjnego wyjasniania sprawy, w przypadku opoznienia
po stronie OSD Wykonawca bedzie mogt ubiegac sie o przyjecie zgtoszenia z pierwotna. data,
zgtoszenia zmiany sprzedawcy. W przypadku opoznienia po stronie Zamawiaja.cego takiej
mozliwosci nie ma.
Prosze o potwierdzenie, iz w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej powyzej Wykonawca
nie zostanie obcia.zony kara. z tytutu nieterminowego rozpoczecia sprzedazy dla danego PPE.

Urza.d Miasta todzi
Departament Obstugl I Administracji
Wydziat Zamowien Publicznych ul. ks. I. Skorupki 21 tel.:+48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl

90-532 t-6dz tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl



URZADMIASTAtODZI

Odpowiedz 21
Wykonawca nie zostanie obcia.zony Kara, w przypadku, gdy negatywna weryfikacja procesu
zmiany sprzedawcy nastqpi z winy Zamawiaja.cego ba.dz OSD. Jednakze Wykonawca jest
zobowia.zany do bezzwtocznego powiadomienia Zamawiaj^cego o zaistnieniu takiej sytuacji.

Pvtanie 22
§ 7 ust. 8. 9, 10 Zatacznika nr 5 do SIWZ Ustotne postanowienia umowy")
Wykonawca informuje, ze umowy ryczattowe beda, mogty zostac podpisane jedynie
w przypadku gdy dla danego punktu poboru energii, OSD wystawi dokument potwierdzaja.cy
mozliwosc swiadczenia ustugi dystrybucji, beda_cy rowniez podstawa. do zawarcia umowy
dystrybucyjnej z OSD.
Ponadto Wykonawca informuje, ze oplaty za energi? elektryczna. pobrana. przez urz^dzenia
przyta.czone do sieci oswietleniowej moga. bye wydzielone, jezeli urza.dzenia te znajduja. sie na
osobnych uktadach pomiarowych, gdzie indywidualnie mozna mierzyc pobor energii
elektrycznej, niezaleznie od oswietlenia ulicznego dotycza.cego tego ptatnika. Wykonawca nie
ma mozliwosci ujmowania zuzycia pomiedzy roznymi uktadami pomiarowymi. Operator
przekazuje dane pomiarowo-rozliczeniowe oddzielnie dla kazdego punktu poboru energii
elektrycznej, i wg tych danych Klient jest rozliczany. Czesc dotycza.ca zuzycia przez inne
ppdmioty, a rozliczana na tym samym ptatniku powinna bye oddzielnie opomiarowana co
umozliwi oddzielne rozliczenie tej energii.
Maja.c powyzsze na uwadze oraz fakt, iz system bilingowy Wykonawcy nie jest przystosowany
do odliczania ilosci energii ktora jest fakturowana na rzecz innego podmiotu (w tym przypadku
ilosci wynikaja.cej z ryczattu), zwracamy sie do Pahstwa z prosba. o usuniecie zapisow § 7 ust.
8, 9, 10 z przedmiotowej umowy.
W przypadku braku zgodny na powyzsze informujemy, ze poszczegolni Wykonawcy nie beda.
mogli spetnic przedmiotowych zapisow umowy.

Odpowiedz 22
Rozliczenia podmiotow przyta.czonych do instalacji oswietlenia drogowego odbywaja. sie
w oparciu o wyliczona. ilosc energii elektrycznej wynikaja.ca. z czasow swiecenia i mocy
zainstalowanej. Zamawiaja.cy informuje, ze przez 5 ostatnich lat z powodzeniem stosowany
byt, przez pieciu roznych Wykonawcow (w tym takze Pytaja.cego), system rozliczeti zgodny
z postanowieniami § 7 ust. 8, 9, 10 przedmiotowej umowy. Wobec powyzszego wskazane
postanowienia nie zostana. usuniete.

Pvtanie 23
Pkt 4 SIWZ, §2 ust. 4, §7 ust. 7 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowv")
Czy Zamawiaja.cy dopuszcza zmiany terminu rozpoczecia wykonania zamowienia z przyczyn
formalno-prawnych? Z uwagi na koniecznosc ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta
zostata najwyzej oceniona oswiadczeii i dokumentow w terminie nie krotszym niz 10 dni od
dnia wezwania (po uprzednim ztozeniu oswiadczenia o przynaleznosci/braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w terminie 3 dni liczonym od daty publikacji na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert), koniecznosc zawarcia umowy w terminach
okreslonych w art. 94 ustawy Prawo zamowieri publicznych, a nastepnie na koniecznosc
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwaja.cej - zgodnie z dyspozycja. art. 4j ust. 6
ustawy Prawo energetyczne - 21 dni (po wypowiedzeniu dotychczasowych umow
kompleksowych / umow sprzedazy energii elektrycznej), termin rozpoczecia sprzedazy energii
elektrycznej od dnia 01.01.2020 r. moze nie bye mozliwy do spetnienia przez Wykonawce.
W przypadku zgody na zmian? terminu rozpoczecia wykonania zamowienia z przyczyn
formalno-prawnych, prosimy o uwzglednienie w SIWZ nastepuj^cego zapisu:
»Z Fjfzyczyn formalno-prawnych termin rozpoczecia wykonania zamowienia moze ulec
zmianie z zastrzezeniem grtuiicznego terminu wykonania zamowienia do 31. 12.2020 r. "
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Maja.c powyzsze na uwadze prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku zaistnienia sytuacji
wskazanej powyzej uniemozliwiaja.cej terminowe rozpoczecie sprzedazy od 01.01.2020 r.,
Wykonawca nie zostanie obcia.zony optata. z tytutu nieterminowego rozpoczecia sprzedazy dla
danego PPE, zgodnie z § 7 ust. 7 Zata.cznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowy").

Odpowiedz 23
Zamawiaja.cy informuje, ze ze swej strony dotozy najwyzszych starah by proces zawierania
umow przebiegat sprawnie i bez zbednej zwtoki, w najkrotszym mozliwie terminie zgodnym
z ustawa. PZP. Jednoczesnie, Zamawiaja.cy potwierdza, iz w przypadku zaistnienia sytuacji
wskazanej w pytaniu uniemozliwiaja.cej terminowe rozpoczecie sprzedazy od 01.01.2020 r.,
Wykonawca nie zostanie obcia.zony optata. z tytutu nieterminowego rozpoczecia sprzedazy
dla danego PPE, zgodnie z § 7 ust. 7 Zata.cznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie 24
Pkt 15.1.4 SIWZ (Jnformacie o formalnosciach...")
Z uwagi na tajemnic? przedsiebiorstwa, Wykonawca zwraca sie z prosba. o rezygnacje
z wymogu przedstawiania wszystkich sktadnikow cenotworczych wraz z okresleniem ich
wielkosci, sktadaja.cych sie na poszczegolne ceny jednostkowe przedstawione w formularzu
ofertowym, a tym samym wnosi o usuniecie przedmiotowego zapisu z SIWZ.

Odpowiedz 24
Zamawiaja.cy przychyla si? do wniosku Wykonawcy i rezygnuje z wymogu przedstawienia
wszystkich sktadnikow cenotworczych wraz z okresleniem ich wielkosci. Przedmiotowy zapis
zostanie usuniety z SIWZ.

Pytanie 25
§ 6 ust. 1/1 a Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowy"), § 6 ust. 1 Zatacznika
nr 5 do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowy Ryczattowei")
Wykonawca informuje, iz jednostka. energii elektrycznej powszechnie stosowna.
w rozliczeniach dla punktow poboru w grupach taryfowych: C1x, C2x, G1x, R jest
kilowatogodzina [kWh].
Prosimy o uwzglednienie jednostki [zf/kWh] w tresci §6 ust. 1/1 a Zata.cznika nr 5 do SIWZ przy
prowadzeniu rozliczeii dla punktow poboru w wyzej wskazanych grupach taryfowych.
W przypadku braku zgody na powyzsze Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiaja.cy
dopuszcza / wyraza zgod? na prowadzenie rozliczeh energii elektrycznej dla ww. grup
taryfowych w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrazonych o w zt/kWh netto (1 MWh=1000
kWh)?
Informujemy, ze brak zgody na powyzsze moze stanowic ograniczenie zasady uczciwej
konkurencji z uwagi na ograniczenie mozliwosci ztozenia oferty wykonawcom, ktorzy sa. zdolni
do wykonania zamowienia poprzez stawianie przez Zamawiaja.cego w SIWZ wymogow, ktore
spetni tylko ograniczona liczba Wykonawcow.
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Odpowiedz 25
Zamawiaja.cy nie wprowadzi zmian w tresci § 6 ust. 1/1 a Zatacznika nr 5 do SIWZ,
jednoczesnie Zamawiaja.cy dopuszcza prowadzenie rozliczeri energii elektrycznej
w jednostkach ,,zt/kWh" netto po dokonaniu matematycznego przeliczenia stawek z oferty
wyrazonych w jednostkach ,,zf/MWh" netto i zastosowaniu naturalnego przelicznika, gdzie
1MWh=1000kWh.

Pvtanie 26
Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnvch Postanowieh Umowv)
W celu prawidtowego skalkulowania wartosci zamowienia Wykonawca zwraca sie z prosba.
0 udzielenie informacji na temat szacowanej ilosci energii - wolumenu, w rozbiciu na
poszczegolne grupy taryfowe (w tym na strefy czasowe), kt6ry kwalifikuje sie do oswietlenia
ulicznego wraz ze wskazaniem ilosci PPE w danej grupie taryfowej.
Jednoczesnie prosimy o wskazanie (np. poprzez zaznaczenie b^dz wyodrebnienie
w dodatkowej kolumnie Zata.cznika nr 6 do SIWZ) punktow poboru energii elektrycznej
naleza.cych do oswietlenia ulicznego.

Odpowiedz 26
Zamawiaja.cy informuje, ze w Zata.czniku nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnych Postanowieh
Umowy) 53 wskazane oczekiwane przez Wykonawce informacje. Nalezy przyja.c, ze do
oswietlenia ulicznego mozna zakwalifikowac wszystkie PPE naleza.ce do Zarza.du Drog
1 Transportu (strona umowy: Miasto Lodz) oprocz obiektow rozliczonych w taryfie C11.
Ponadto do oswietlenia ulicznego mozna zakwalifikowac PPE, ktorych opis w kolumnie
,,Nazwa punktu poboru" wskazuje na oswietlenie ulic/uliczne i nalez^ one do nastepuj^cych
odbiorcow:

• Gmina Dmosin,
• Gmina Koluszki,
• Miasto Pabianice,
• Gmina Parzeczew,
• Gmina Rogow,
• Gmina Miasto Zgierz.

Pvtanie 27
Pkt 12 SIWZ (..Mieisce i Termin sktadania i otwarcia Ofert")
Biorad pod uwage przedmiot zamowienia o wartosci przekraczajqcej 10000000 Euro oraz
przedziat czasowy liczony od daty wystania (09.10.2019 r.) /publikacji ogtoszenia
o zam6wieniu (14.10.2019 r.) do daty ztozenia oferty (do 30.10.2019 r., do godz. 10:00),
Wykonawca zwraca sie do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wydtuzenie terminu sWadania ofert.

Odpowiedz 27
Zamawiajacy informuje, iz przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 05.11.2019 r.
do godz. 10:00.

Pvtanie 28
§5 ust. 6 Zatacznika nr 5 do SIWZ Ustotne postanowienia umowy")
Wykonawca informuje, ze zmiana mocy umownej jest mozliwa w ramach okreslonych
w przedmiocie zamowienia grup taryfowych. W zwia.zku z powyzszym prosimy
o modyfikacje zapisow poprzez dodanie zapisu, iz ,,Zamawiaj^cy moze zmienic moc

m
m
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umownq do obiektow w ramach okreslonych przez Zamawiajqcego w przedmiocie
zamowienia grup taryfowych".

Odpowiedz 28
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na zmian? § 5 ust. 6 Zata.cznika nr 5 do SIWZ.

Pvtanie 29
§14 ust. 3-4 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowv"), §13 ust. 3-4
Zatacznika nr 5a do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowv Ryczattowei")
Zwracamy si? z prosba. o okreslenie, iz w razie naliczenia kar umownych, Zamawiaja.cy
kazdorazowo wystawi Sprzedawcy not? obcia.zeniowa. (bez mozliwosci potra.cenia
z przystuguja.cego Wykonawcy wynagrodzenia).
Informujemy, ze kary umowne nie podlegaja. opodatkowaniu VAT, a w zwia.zku z tym, w celu
ich udokumentowania nie wystawia si? faktur VAT. Dla celow rachunkowych zarowno
otrzymanie kary umownej, jak i jej zaplata kwalifikowane sa. do pozostatej dziatalnosci
operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowosci,
przez pozostate koszty i pozostate przychody operacyjne rozumie si? koszty i przychody
zwia.zane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te nalezy uja.c w ksi?gach rachunkowych,
a odpowiednia. forma, ich udokumentowania jest nota obcia.zeniowa. Ponadto informujemy, ze
ze wzgl?du na sposob dziatania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma mozliwosci
rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potra.ceniu.
Maiac powvzsze na uwadze zwracamv sie z wnioskiem o wykreslenie ust. 4 z §14 / §13.

Odpowiedz 29
Zamawiaja.cy nie znajduje powodow dla wykreslenia ust. 4 z § 14 Zata.cznika nr 5 do SIWZ
oraz § 13 ust. 4 Zata.cznika nr 5a do SIWZ, tym samym Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na
wykreslenie wskazanych postanowien.

Pvtanie 30
§12 ust. 1-2 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowv"), §6 ust. 3-4 Zatacznika
nr 5a do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowv Rvczattowei")
Z uwagi na nadrz?dny charakter przepisow podatkowych i przepisow prawa, Wykonawca
zwraca si? z prosba. o wprowadzenie zapisu umozliwiaja.cego automatyczna. zmian? cen,
wynikajqca. ze zmiany stawki podatku VAT i/lub stawki podatku akcyzowego, od dnia ich
wejscia w zycie. Prosimy o dodanie do przedmiotowych zapisow zdania o tresci:
,,W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego,
ceny energii elektrycznej ulegajq zmianie o kwote wynikajqcq z obowiqzkdw natozonych
wtasciwymi przepisami, od dnia ich wejscia w zycie, bez koniecznosci sporzqdzenia
aneksu do umowy".

Odpowiedz 30
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia. Zmiana
postanowieri umowy moze nasta.pic wyta.cznie w sposob opisany w § 12 Zata,cznika nr 5 do
SIWZ (Jstotne postanowienia umowy") oraz §6 Zata.cznika nr 5a do SIWZ (Jstotne
Postanowienia Umowy Ryczattowej").

Pvtanie 31
§6 ust. 1/1 a i §7 ust. 2 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowv"), §6 ust. 3-4
Zatacznika nr 5a do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowv Rvczattowei")
Wykonawca informuje, ze rozliczenia dokonywane sa. w oparciu o stawki netto (wskazane
w ftbeli zawartej w §6^ ust. 1 jako wartosci jednostkowe netto za 1 MWh
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(z uwzgl. akcyzy). Do wyliczonej w oparciu o te stawki naleznosci doliczany jest podatek VAT
wg obowi^zuj^cych przepisow.
Prosimy o modyfikacje zapisu §6 ust. 1/1 a Zatqcznika nr 5 do SIWZ do tresci:
,,1.Strony ustalaja., ze sprzedaz energii elektrycznej odbywac sie bedzie wedfug nastepujqcych
wartosci jednostkowych netto (z uwzglednieniem akcyzy). Do wyliczonej
w oparciu o te stawki naleznosci doliczany zostanie podatek VAT wg obowiqzujqcych
przepisow.
,,1a. .Strony ustalajq, ze sprzedaz energii elektrycznej odbywac si$ bedzie wedfug
nastepujqcych wartosci jednostkowych netto (nieuwzgledniajqcych akcyzy). Do wyliczonej
w oparciu o te stawki naleznosci doliczany zostanie podatek VAT wg obowiqzujqcych
przepisow.
oraz modyfikacje §7 ust. 2 Zata.cznika nr 5 do SIWZ do tresci:
,,Wynagrodzenie z tytufu realizacji niniejszej Umowy obliczane bedzie indywidualnie
dla kazdego PPE jako iloczyn ilosci faktycznie zuzytej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie udostepnionych przez OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych z urzqdzeri
pomiarowych zainstalowanych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych tub ustalonego
ryczaftu zuzycia (w przypadku PPE rozliczanych w grupie taryfowej R) i ceny jednostkowej
netto energii elektrycznej (wartosci jednostkowej netto) wskazanej w §6 ust. 1/1 a w catym
okresie trwania umowy."

Odpowiedz 31
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na proponowana^ zmiane - postanowienia umowne sa. tym
zakresie spojne i czytelne.

Pytanie 32
Zatacznik nr 2a do SIWZ (..Arkusz cenowv'"). Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zat. Nr 1 do Istotnvch
Postanowieh Umowv)
W zwi^zku z faktem posiadania przez Zamawiaj^cego: Grupowa Oczyszczalnia Sciekow
w Lodzi Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE,
informujemy, iz Zamawiajqcy staje sie ptatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim
przypadku, cena za energie elektryczn^ dla podmiotow posiadaj^cych koncesje powinna
zostac pomniejszona o stawke akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Maj^c na
uwadze powyzsze, uprzejmie prosze o dostosowanie Formularza cenowego i uwzglednienie
odrebnych kalkulacji cen za energie elektryczna. dla Odbiorcy, ktory posiada koncesje
(wskazanie dodatkowych wierszy w formularzu cenowym zawieraj^cych wolumen Grupowej
Oczyszczalni Sciekow w Lodzi Sp. z o.o. w podziale na grupy taryfowe B23, C21 oraz strefy
w tych grupach) oraz odrebnych kalkulacji cen dla pozostatych odbiorcow.

Odpowiedz 32
Zamawiaj^cy skorygowat Zata.cznik nr 2a do SIWZ (,,Arkusz cenowy") poprzez wyodr^bnienie
do osobnej tabeli wolumenu energii Grupowej Oczyszczalni Sciekow w Lodzi Sp. z o.o.,
rozliczanej bez podatku akcyzowego, ze wskazaniem grup taryfowych.

Pvtanie 33
Zalacznik nr 2a do SIWZ (..Arkusz cenowv"), Zatacznik nr 6 do SIWZ (Zal Nr 1 do Istotnvch
Postanowieh Umowv). §5 ust. 7a Zatacznika nr 5 do SIWZ Ustotne postanowienia umowv")
Prosze o potwierdzenie informacji zawartej w §5 ust. 7a Zatacznika nr 5 do SIWZ, ze
zamowiona energia elektryczna zostanie w catosci przeznaczona na potrzeby wtasne
Zamawiajqcego: Grupowa Oczyszczalnia Sciekow w Lodzi Sp. z o.o. W przypadku, gdy
zakupiona energia nie zostanie w catosci wykorzystana na wtasne potrzeby, informujemy, iz
Zamawiaj^cy jest zobowi^zany przekazywad Wykonawcy comiesieczne oswiadczenia o ilosci
eneflii elektrycznej przeznaczonej na wtasny uzytek oraz na dziatalnosc koncesjonowana..
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Zwracamy si? takze z prosba. o podanie szacunkowego zuzycia energii elektrycznej na
potrzeby wtasne oraz energii podlegaja/iej dalszej odsprzedazy lub innej dziatalnosci
koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzglednienie odrebnych
kalkulacji za energie elektryczna^ przeznaczonq na potrzeby wtasne oraz odrebnych kalkulacji
za energie, ktora przeznaczona zostanie na dziatalnosc koncesjonowanq.

Odpowiedz 33
GOS-L6dz Sp. z o. o. w roku 2020 przewiduje mozliwosc refakturowania energii elektrycznej
wykonawcom zewnetrznym realizuj^cym prace na terenie GOS LAM, za cen§ pokrywaj^ca.
wyta.cznie rzeczywiste koszty poniesione przy zakupie energii elektrycznej, a kwota
refakturowana nie bedzie zawierata w sobie zadnej marzy.
Zatem catosc energii do odbiorcy kohcowego, ktory jest jednoczesnie wytworca., nalezy
dostarczyc zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 34
§7 ust. 11 Zatacznika nr 5 do SIWZ Ustotne postanowienia umowy"), §6 ust. 12-13 Zatacznika
nr 5a do SIWZ (Jstotne Postanowienia Umowy Ryczattowei")
Z uwagi na brak mozliwosci wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlanej lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191), Wykonawca zwraca sie z prosba^ o wykreslenie
przedmiotowego zapisu
Informujemy, ze brak zgody na powyzsze moze stanowic ograniczenie zasady uczciwej
konkurencji z uwagi na ograniczenie mozliwosci ztozenia oferty wykonawcom, ktorzy sq zdolni
do wykonania zamowienia poprzez stawianie przez Zamawiaj^cego w SIWZ (Zat^czniki do
SIWZ nr 5 i 5a) wymogow, ktore spetni tylko ograniczona liczba wykonawcow.

Odpowiedz 34
Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na proponowan^ zmiane. Wskazane przez Wykonawce zapisy
§7 ust. 11-13 Zatgcznika nr 5 do SIWZ oraz § 6 ust. 12-14 Zatgcznika nr 5a do SIWZ nie
ograniczaja, mozliwosci ztozenia oferty zadnemu Wykonawcy. Jest to dodatkowe udogodnienie
dla Wykonawcy, z ktorego moze lecz nie musi skorzystac na etapie realizacji umowy.

Pvtanie 35
§2 ust. 1 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowy")
Informujemy, ze odpowiedzialnosc za terminowosc i prawidtowosc przekazanych danych
niezbednych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotycz^cych
poszczegolnych punktow poboru energii, lezy wytqcznie po stronie Zamawiajqcego.
Sprzedawca nie moze ponosic odpowiedzialnosci za ewentualnq negatywna. weryfikacje
zgtoszeii umowy przez OSD. Z uwagi na powyzsze, zwracamy si? z prosbq o wprowadzenie
sformutowania o tresci: ,,Zamawiajqcy ponosi odpowiedzialnosc za terminowosc
i poprawnosc przekazanych danych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy."

Odpowiedz 35
Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia. Jednakze,
Zamawiaj^cy potwierdza, ze odpowiedzialnosc za terminowosc i prawidtowosc przekazanych
danych niezbednych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczqcych
poszczegolnych punktow poboru energii, lezy po stronie Zamawiaja.cego.
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Pytanie 36
52 ust. 2 Zatacznika nr 5 do SIWZ (Jstotne postanowienia umowy")
Wykonawca zwraca sia. z prosba. o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiaja.cego
parametry dystrybucyjne - w szczegolnosci moc umowna i grupa taryfowa, sa. zgodne
z aktualnymi umowami kompleksowymi oraz dokumentami potwierdzaja.cymi mozliwosc
swiadczenia usiug dystrybucji, wydanymi przez wtasciwego OSD?
Jednoczesnie informujemy, ze zawarcie umow o swiadczenie ustug dystrybucji moze nastapic
na obecnych parametrach. Zmiana parametrow dystrybucyjnych nie jest czescia. procesu
zmiany sprzedawcy.

Odpowiedz 36
Zamawiaja.cy potwierdza, ze podane parametry dystrybucyjne a w szczegolnosci moc
umowna i grupy taryfowe sa. zgodne z aktualnymi umowami kompleksowymi oraz
dokumentami wydanymi przez OSD.

Pytania zadane przez Wykonawcow
stanowia. integraln^ czesc SIWZ.

odpowiedzi udzielone przez Zamawiaja.cego
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