
Drzewica, 03.09.2020 r. 

Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup energii elektrycznej  
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o.o.”. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zapytania zgłoszone przez uczestników w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela pisemnej odpowiedzi i wyjaśnia, co 
następuje: 
 

Pytanie 1.  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); 
- 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 niezwłocznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy dane PPE 
w formie pliku MS Excel oraz udostępni dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany 
Sprzedawcy. 

Pytanie 2 Posimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zdaje sobie sprawę że wszystkie 
punkty które są na umowie komplekowej mogą nie wejść z terminem realizacji umowy od 
01.01.2021 r. ponieważ mają 3 miesieczny okres wypowiedzenia i powinny być zgłoszone do dnia 
10.09.2020 r.  a jednocześnie jest to niemożliwe  ponieważ składanie ofert jest na 07.09.2020 r..  



Odpowiedź: Zamawiający nie podziela powyższej opinii, albowiem zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami – w tym Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - proces zmiany Sprzedawcy 
trwa 21 dni, zaś trzymiesięczny okres wypowiedzenia obecnych umów będzie biec od dnia 
01-10-2020 r. do końca bieżacego roku. 
Wypowiedzenie obecnych umów Zamawiający powierzy wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, 
lub jeśli będzie taka potrzeba, dokona go samodzielnie przed dniem 30-09-2020 r., w terminie 
umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży przez Wykonawcę od dnia 01-01-2021 r. 

Pytanie 3.  Z uwagi na fakt, iż Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu 
zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu 
niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy się z prośbą   o podanie terminu, w którym 
podmiot objęty postępowaniem przekaże dokumenty zgodnie    z pytaniem nr 1. 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezwłocznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy dane PPE 
w formie pliku MS Excel oraz udostępni dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany 
Sprzedawcy. 

Pytanie 4.  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 wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnie 
z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem – Zał. nr 9 do SIWZ i bierze odpowiedzialność za 
jego treść. 

Pytanie 5. 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: Zamawiający potwierdza informacje zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie 6. Dotyczy § 2 ust. 2 pkt. f  projektu umowy   
Wykonawca na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa jest upoważniony do zawarcia 
Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze 
sprzedawcą rezerwowym), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego 
wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy 
pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. a nie do przedłożenia 
Zamawiającemu do podpisania zawartch umów dystrybucyjnych w związku z tym  prosimy o 
wykreślenie słów przedłożenia Zamawiającemu do podpisania. 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian - Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu 
Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem – Zał. nr 9 
do SIWZ i będzie oczekiwać od Wykonawcy przeprowadzenia czynności zgodnie z pkt 2. i 3. 
Pełnomocnictwa, tj. wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej 
i świadczenia usługi dystrybucji oraz przygotowania stosownych dokumentów i dokonania uzgodnień 
w celu zawarcia przez Zamawiającego umów z OSD, o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej. 



  Pytanie 7.  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: Zamawiający dysponuje odpowiednimi tytułami prawnymi. 

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie 
umowy drogą korespondencyjną. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy droga korespondencyjną. 

Pytanie 9. 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 będzie pobierał energię elektryczna wyłacznie nz własne potrzeby i będzie ją 
zużywać w całości. 

Pytanie 10. 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 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: Zamawiający nie posiada statusu wyttwórcy ani prosumenta. 

Pytanie 11. Dotyczy § 10 ust. 1 pkt c  Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ Zwiększenie  ilości punktów 
poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte 
w  SIWZ oraz  wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian - Zamawiający uważa, że powinien mieć możliwość 
uruchomienia nowego PPE w taryfie odpowiedniej dla charakterystyki przyłączanego obiektu lub 
zmiany grupy taryfowej istniejącego PPE na właściwą dla charakterystyki zasilanego obiektu, 
a ponieważ oczekuje jednej całodobowej ceny energii elektrycznej czynnej dla wszystkich grup 
taryfowych, to nie podziela opinii, iż zmiana grupy taryfowej stanowłaby zmianę przedmiotu 
zamówienia. 

Pytanie 12. 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 zawrze z wyłonionym w postepowaniu Wykonawcą umowę zgodnie 
z załączonym do specyfikacji przetargowej wzorem, stanowiącym Załacznik nr 5 do SIWZ – Wzór 
umowy. 



Pytanie 13. 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: Jak wyżej - Zamawiający zawrze z wyłonionym w postepowaniu Wykonawcą umowę 
zgodnie z załączonym do specyfikacji przetargowej wzorem stanowiącym Załacznik nr 5 do SIWZ – Wzór 
umowy. 


