Grupa Producentów Owoców
Polskie Sady Sp. z o.o.

Biała Rawska, dn. 17-09-2019 r.

ul. Rzymowskiego 17/48
02-697 Warszawa

Wykonawcy
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Grupy Producentów
Owoców Polskie Sady Sp. z o.o.”

Grupa Producentów Owoców Polskie Sady Sp. z o.o. przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły w postępowaniu przetargowym
pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Grupy Producentów Owoców Polskie Sady Sp. z o.o., wraz
z odpowiedziami:
Pytanie 1. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia
w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz
wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy
u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa,
zgodnie z załączonym do dokumentacji wzorem (załącznik nr 9 do SIWZ – wzór
Pełnomocnictwa) i bierze odpowiedzialność za jego treść.
Pytanie 2. Dotyczy § 6 pkt 2 i 3 wzoru umowy. Wykonawca informuje, że FV korygujące wystawiane
są na podstawie skorygowanych danych pomiarowo – rozliczeniowych, udostępnianych
Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur korygujących
w sposób wzkazany we wzorze umowy. Prosimy o modyfikację zapisów lub ich
wykreślenie.
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie wystawiać
faktury na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD.
Zamawiający jednocześnie rozumie, że jeśli dane pomiarowo-rozliczeniowe zostaną
skorygowane przez OSD, Wykonawca wystawi na ich podstawie fakturę korygującą.
Kwestionowany zapis dotyczy sytuacji gdy wystawienie takiej faktury nie jest możliwe
i jest zgodny z zapisem stosowanym w obecnie obowiązującym Regulaminie sprzedaży
energii elektrycznej PGE Obrót SA. do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Pytanie 3. Dotyczy § 8 pkt 3 wzoru umowy. 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 odbiorców.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do
treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

