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wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczyi przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potzeby Radia
Merkury s,A W Poznaniu,

odpowiedzi na zapytania do treści slwz oraz modvfikacia treści sIwz

Zarnawiający inforrnuje. że jeden z Wykonawców złozył w dniu 04.05,201] r. zap},tania dot, treści
SIWZ. W zwiąZku z t}m, Zqodnie z ań. 38 ustarły z dnia 29 S§cznia 2004 I. Plawo Zamos ień
publicznych Zarnawiając}, plżekażuie treść zap}lań wIaZ z \łyjaśnieniami oraz modyfikację treści
SIWZ_

Pytanie 1:
W dokunentacji przetargowej i w ofercie wskazany został termin *.Vkonania żanówienia 0l,07.20] 7
r. 30.06,20]9 r, oraz szacLrnko$e zapotrzebowanie energii rv tvm okresie i na tŃie dan§
dokon}.\r,anajest przez Wykonawcę \Ęcena i Zostanie Złożona ofelta, Wobec po\\yższego
Wykonawca Zvraca się Z prośbą o w}kreślerrje Zapisu ulrrożJilviającego prżedłużenie umo\ł} o 2
miesiące - SIWZ pkt 21,1,2.
odpowiedź l:
Zamawjający wykreśla Zapis pkt 21.1 ust.2 SIWZ

Zapytłnie 2:
Załącznik nr 2 do sIWZ p4r_4 ust.2 ]it.b
W;,konarvca inlbrmuje, że zgodnic z Rozporządzelriem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w
sprawie szczegółowych rvarunków funkcjonolvania s),stemu e]ektroenelgetycznego, odpowiędzialność
za przyjrnorvanie przez całą dobę zgłoszeń i rek]anacji do§czących dostarczania energii elektrycnej
z sieci ponosi operator Systemu DysĘ,buryjnego będący właścicielern §ieci dysĘ,buclinej. Do
obowiązkó*, wykonawcy nalei przl,jmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w spraule
lozliczeń. p|zy człńprzyjmorvanie wrł,, reklamacj i odblrł,a się w godzinach urzędolvania
wykonarvcy,
Z uwagi na po§}żsże Wykonawca zwlaca się z prośbą o Zmodyfikowanie zapisu do tresci:
..Wykonawce będzie przyjrrrował zgłoszerria. reklanację od Zarnarł,iającego w godżinach swojego
uIzędowania.''
odporłiedź 2:
/amauiaJacl zln en,a zapi. par,4 u.1,2 lit b,

Nowa treść par 4 u§t.2 lit b:
.,b. przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji od Zamarviającego w godzinach slvojego urzędorvania."

Zepytanie 3:
Załącznik nr 2 do SIWZ par, 4 ust.2 lit.e
W.vkonawca infomuje, Z żmiana mocy przyłączeniorvej lrrb mocy umorvnej jest możliwa w ramach
określonych *, przedmiocie zamówienia taryt' w z$,iązklt z powyż§zym prosimy o modyfikację
zapisów popżez okteślenie, iż "Zamawiając"v może żWiększvć moc przyłączeniową/ umownądo
obiektóW w ramach określonych przęz Zama§,iającęgo w pżedniocie zamówięnia grup taryfo\rych",
odpowiedź 3:
Zanawiający zrnienia zapis par,4 ust.2 1it,e,

Nowa treść płr.4 u§t.2 lit.ei
., e. Zmiana warunkóW uno\ly zgodnie z polrzebanri Zama*,iającego Zamawiający może zwiększyć
moc przyłączen iorvą / umo.łną do obiektórv rv ramach okeślonych przez Zamawiającego w
prżedniocie zamówienia gl up taryfowych",



Zapytnni.1|
Za]ącznik nr 2 do SIWZ par.7 ust.2
lnlormujemy, ź Zgodnię z zapisanri lnstrukcji Rllchu i Ek§p]oatacji Sięci D,vstrlóuryjnej
poszczególnych oSD, zat§,ierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprżedży energii
eleknTcznej konięcznejest zgłoszenie umo§y do OSD, przeprolvadzenie procesu zmiany sprzedalvc1,
omz prłjęcie urnowy do rcalizacji pżez osD,
W Związku z po§yższym Wykonawca z§Taca się z prośbz1o zmodylikowanie zapi§u do tleści:

,.U111olĄ,a wchodzi \\, ż},cie w żakiesie kaźdego punkfu poboru Z dniem 01.07,2017 L, lecz nie
*,cżeśniej niż po Za§,arciu umów dysrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej ptocedurze aniany
sprzedalvc1, i przl'jęciu umorł_v do rea]izacji przcz oSD",
odporYiedź,1:
Zamawiając), Znienia zapis par,7 ust-2.
Nowa tr€śó Dar.4 ust.2: ,
,.Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego pl,rnktu poboru z dniem 0].07.20] 7 r., lelz nie
§cześniej niż po zalvarciu umów dystrybucyjnych, poz!§avnie przeplo\,vadzonej procedurże zmiany
Wykona\\,cy i prłjęciu urrrowy do realizacji przez OSD",

Zapytanie 5:
Zalącznik fi 2 do SIWZ par.9 Ltst.4

Z uwagi na nadrzędny chatakter przepisóv podatkowych i przepisów pfawa. Wykonawca 
^\ 

laca się z
prośbąo $prowadzenie zapisu lLmożlittiającego automa§czlą znianę cen, \ł}-nikającą ze anian)
trv. przepisów od dnia ich $,ejścia w życie,
Prosimy o dodanie do przedmiotot\.ego żapisu zdania o treści: ..Ccny elrelgii eleklycnej Zosrają
powiększone o kwotę \\Tnikającąz obo*,iązkó§, nałoźonych właści*,ymi przepisami, od dnia ich
lvejścia w ą'cie bez konięczności sporządzania aneksu do umo$},,"
odpowiedź 5:
Zamawiając} na w n iosek jednego Z w}łona$,ców zmienił (odpo,iviedź na zap}tanic \v},konawcy
z dnia 28,04.2017) zapis par, 9 ust.4 w na§tępując} sposób
., Aneksu do umowy nie \łymagają: zniana adresu siedziby. adresu korespoDdenc)jnego ]ub rachunku
banko\łego $ystarczającę w tym przypadkujest pisemne powiadomienie drugiej strony umoNy o

zmianię. Aneksu do umo\lf nie \ł,amagają rótvnież urzędorve zniany stawęk podatku VAT ]!ń stawek
podatku akcyżowęgo."

Zapytanie 6|

Zalącznik nr 2 do slWZ par, 1l ust,2
Do dokumentacji przetargo\Ą,ej nie zostĄ dołączone dokument},, o których morva w Załączniku nr 2

do S lWZ par,1 l ust,2 tj. pelnonocnict§,o oraz \Ę'kaz punktó\! pobon objęt"vch umową Prosimy o ich
opublikowanie w celu zapoznania się ż ich treścią,
odpowiedź 6:
Dokumcnty - §, załąc7eniu

Zap}tanie 7:
Załącznik nr ] do S]WZ pkt 2
Prosimy o z ianę jednostki z KWh na MWh
odpowiedź 7:
Zamawiającyżmieniazapispkl2załącznikanr3doSIWZ,.SzacunkowezapohzeboNallieelręIgiiw
(MWh,) 01,07.2017 30,06,20] 9 702 MWh"

Zapytarrie 8:
Zwracany się Z zap},tanięm czy Zama\ł,iający przekaże niezbędne dane w \\,ersji e]ektronicznej Excę]
oraz dokumenĘ do plZeprowadzenia procedury zmiany sprzeda\}cy najpóźnięj \ł dniu podpisania
umol\T? Dokument żawierający niezbędne darre będzie stanowić ró\ł'nież załącznik do umo*,y
Wyłoniony Wykonawca będżie potrzebo*,ał do przepr'owadzenia zmiany splzedawcy:
a/ danych dla każdego pLLnktu poboru:
, numęr aktualnie obolviązującej umow},



- dala Zawarcia olaz okes wypo\ł,iedzenia dotychczasowej umowy
b/ dokumęntów:
- pełnonocnictwo do Zgłoszenie umo\ł]
- dokument nadania numęru NIP
- dokument nadania numeru RFGON
, KRS
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umo\ły sprzedaz} ęnetgii
elęktryczncj oraż pełnomocnict§,a
odpowiedź 8:
Zama*,iający najpóźniei w dniu podpisania umo*y przekaże \\,szystkie dane i dokumenty niczbędne
do przepro\ł,adzęnię procedury zlniarry sprzcdawcy-

Zapytnnie 9:
Załącznik nr 2 do SIWZ par.l l ust,2
CZy Zamawiający udzie]i W),konawcy Stosowanego peł]romocnict$,a do zgloszcnia \v imienl!L
Zamawiającego zatvańej umow}, sprzedłĄ' energii elektrycznej do oSD oraz wykonania cłrrności
nieżbędnyoh do pźeprowadżenia procesu zmiany sprzedawc_v u osD rvg wzorll stosowdllęBo
powszechnie przez W}łonawcę? W przypadku braku zgody na połJższe prosimy o w;jaśnienie c4
Zamałiający ponosił będzie odpowiedzial ość ża treść przędstawionego rł,zoru pełnomocnictrła i za
jego ewenlualne zakwęslio owanie przez osD?
odpowiedź 9:
Wzór Pehomocnictlva w załączeniu.
W/w druk pełnomocnict]ra bvł stosowan), w poprzednim przętargu 01ie byl kwestionowarl;, przcz
oSD,). Zamawiający, skłonnyjest podpisać druk pełnomocnict$? przedloźony przez Wykonawcę,

Zapytanie l0:
Załącznik nr l do SIWZ
Cz}, Zamawiający dysponLłje §tułem pra$,nym (akt notarialny. umowa najmu itp,). któĘ upo\\ ahia
go do swobodnego dysponolvania obiektami opi§anymi \ł,przedniocie żanówienia? Infomujemy. źe
brak takię8o §tułu może skutecznię uniemoż]iwić dalsze czynności Związane Zc Zgłosżśnlern UrnoĘ
sprzedży energii ę]ektrycznej do lokalnego osD zgodnie zjego procedurarrri,
odpowiedź t0:
Zamawiający oświadcza, źejest właścicielem obiektów opisanych \Ą,przedmiocie zatnó\lenia,
Na żądanie Wykonalłc},, Zamawiając]r przędstawi akt notarialn}, kupna nieruchomości

-1 w,, yźĄj*
Wiceplże\\,odnicząc)r Komisji Przetargowej

Alfied Obiegalka



Załącznikft I
do Umoly Sprzedazy Enelgii Elektrycznej
z dnia..,,..,,..,,..,,.-,...,,,.r

PEŁNOMOCNICTWO

Polskie Radio - Regionalna Rozglośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A.,
ul.Berwińskiego 5, 60-765'Poznań
(dalej: Zamawiający)

leplezentowana pżez: Filipa Michala Rde§ińskiego - Preze§a Zarządu

Zamawiający niniejszym upoważnia:

(dalej: wykonawca)

do dokonania w imieni:a i na necz Zam.awiająccgo następujących czynności:

a) Zgłoszenia operatolowi Systemu Dyshybucyjnego do realizacji zawańęj

z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektr),cznej:

b) składania oświadcżeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej

unowy sprzedMy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umo\ła

kompleksowa) bądź umowy spżedaży energii elektrycunej;

c) ręrezento\łania Zamawiającego pżed właściwym operatoręm Systemu

Dystrybucyjnego W sprawach Związanych Z Zawalciem umowy o świadczenie usług

dystrybucji z uwzględnieniem ewentualnych znian 1aryf dla poszczególnych obiektórł, w
szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu r1o podpisania niezbęclne

dokumenty;



załącznik ńUńór 2 do UmowysPżedaźy
energii Elektryąn€j

z dnia.,.,..,.,.,.,....,.,.,,,.,...r.

1.
2

nume. pży]ąeal licznika - 96861750
ńUmer przy|ą@a / idnika 96861753


