Nr post. 103/520/AS/2020

Gdańsk, dnia 09.11.2020 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

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień na
pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) w następującym zakresie:

Pytanie 1
Zwracamy

się

przeprowadzenia

z

zapytaniem
procedury

czy

Zamawiający

zmiany

sprzedawcy

przekaże
w

niezbędne

wersji

dane

elektronicznej

do

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);
- 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
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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
podpianiu umowy.
Pytanie 2
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez
Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa
taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami
potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego
OSD?
Odpowiedź:
Zarówno moc umowna jak i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług
dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD. Parametry te zostały przedstawione w
tabeli zawierającej wykaz punktów poboru energii.
Pytanie 3
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 ?
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Odpowiedź:
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego
przez Wykonawcę. Dla wszystkich PPE Zamawiający posiada Umowy z OSD (pkt. 3
pełnomocnictwa).
Pytanie 4
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi
w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie
uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego
procedurami.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający na mocy umowy dzierżawy jest upoważniony do swobodnego
dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Pytanie 5
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie
umowy drogą korespondencyjną.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 6
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji do kiedy
obowiązują obecne umowy dystrybucji energii elektrycznej?
Odpowiedź:
Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązują na czas
nieokreślony.
Pytanie 7
a) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też
upoważni do tej czynności Wykonawcę?
b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w
przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe
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oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta
na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury
zmiany sprzedawcy ?
c) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w
terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń
umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?
Odpowiedź:
Zamawiający upoważni do wykonania w/w czynności Wykonawcę.
Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii
elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne, czy może wystąpi także
odsprzedaż?
Odpowiedź:
Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne.
Pytanie 9 (Dotyczy § 7 ust. 1 dot. zał. 9 do SIWZ)
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez
określenie, iż „Faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego , w terminie
do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników
pomiarowych od OSD“
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje w § 7 ust. 1 zdanie drugie w sposób następujący:
„Faktury VAT wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od
OSD“
Pytanie 10 (Dotyczy § 7 ust. 4 zał. 9 do SIWZ)
Wykonawca zwraca się o modyfikację zapisu do treści: Za dzień zapłaty uznaje się datę
wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamaiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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Pytanie 11 (Dotyczy § 10 ust. 4 dot. zał. 9 do SIWZ)
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek
pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie
dodatkowego

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, terminu do
zapłaty zaległych i bieżących należności”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 12 (Dotyczy § 7 ust. 12 pkt 1 załącznik nr 6 do SIWZ)
Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie
zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii
elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej
od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii
zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie
umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest
podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii
lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do
punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji
przetargowej?
2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.),
co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z
odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że
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wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej
działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego
w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź:
1) Zamawiający nie jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z
odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach
odnawialnego źródła energii.
2) Zamawiający nie jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji.
Pytanie 14.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii,
w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o
którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada punktów poboru energii przywołanych w pytaniu.
Pytanie 15.
1. 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?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie
z

wyłonionym

w

postępowaniu

Wykonawcą

zapisy

dotyczące

ustanowienia

zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sprządzania
ofert, jako że stanowią one integralną część SIWZ.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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