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Nr post. 92/520/AS/2019                             Gdańsk, dnia 14.10.2019 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla 8 stacji 

prostownikowych oraz 3 zajezdni Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.”. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: 

 

 

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 wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody 

na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za 

treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie 

przez OSD ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa  wg wzoru 

stosowanego przez Wykonawcę. 

Dla wszystkich PPE Zamawiający posiada Umowy z OSD (pkt.3 pełnomocnictwa). 

 

Pytanie 2  

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 

niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował 

następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
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- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny 

 - numer PPE 

oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo, 

- dokument nadania numeru NIP, 

- dokument nadania numeru REGON, 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży 

zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 

lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 3  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 9 Wzoru umowy na zapis o treści: „ Umowa obowiazuje 

od 01. stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie sprzedaży 

energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków 

przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz 

po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym 

dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej”. 

W ramach wyjaśnienie Wykonawca informuje, że wszystkie wyżej wskazane czynności są 

niezbędne do rozpoczęcia realizacji zamówienia, a powyższe zasady, uregulowane 

prawnie, funkcjonują na rynku energetycznym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dostawa energii musi bezwzględnie 

rozpocząć się w dniu 01 stycznia 2020 roku. 
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 Pytanie 4  

Zwracamy się z prośbą o podanie terminu, w którym zostaną przekazane dokumenty 

zgodnie z pytaniem nr 3. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca może przystąpić do 

czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, 

udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże dokumenty wymagane do zgłoszenia zmiany 

sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 5  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 

umowy drogą korespondencyjną. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 7  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z 

wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji 

zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 8  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z 

wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9  

Dotyczy § 7 ust. 3 Wzoru Umowy. 

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje 

przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów 

podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania 

faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w 

konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego 
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odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w 

przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą 

wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z 

zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący 

sposób: 3. „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 

wystawienia”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 10  

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust. 4  Wzoru Umowy na zapis o treści:  

„4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”  

W ramach wyjaśnień, informujemy iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w 

obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne 

wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje 

także art. 19a ust. 5 pkt.4  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. 

U. z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 4 wzoru umowy i 

podtrzymuuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 11  

Dotyczy § 12 Wzoru Umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i 

określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości 

poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą 

wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości 

poniesionej szkody (straty).”  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

  

Pytanie 12  

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie kto pełni rolę sprzedawcy energii elektrycznej 

dla wszystkich PPE wymienionych w postepowaniu. 

 

Odpowiedź: Dostawcą energii w roku 2019 do wszystkich PPE wymienionych w 

postępowaniu jest : 



 
 

 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 
 

tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

 

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


