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Krasnystaw, 07.01.2021r.

L.dz./PD/ 81 /2021
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
WYJAŚNIENIA z dnia 07.01.2021r.
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy: ZS/PN/16/2020
Dotyczy: Przetarg nieograniczony: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy ZS/PN/16/2020

W dniu 05.01.2021r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak sprawy
ZS/PN/16/2020.
Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
„Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych,
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych
w SIWZ?”
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że:
• nie posiada umów/aneksów na sprzedaż energii elektrycznej zawartych w ramach akcji
promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy
sprzedażowej i rozpoczęcie realizacji dostaw energii elektrycznej w terminach wskazanych
w SIWZ.
Aktualnie posiadana przez Zamawiającego Umowa sprzedaży energii elektrycznej została
zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z firmą:
PO PROSTU ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa i obowiązuje do dnia 28.02.2021r.;
• zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IV SIWZ:
4.1 Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację niniejszego zamówienia
zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji umowy – niezwłocznie po jej podpisaniu,
przy czym dostawa energii elektrycznej do poszczególnych PPE wskazanych
w Załączniku nr 1 do SIWZ, nastąpi po uprzednim skutecznym rozwiązaniu
dotychczasowych umów sprzedaży i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany Sprzedawcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.03.2021r.
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4.2
4.3

Umowa na realizację niniejszego zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony
i będzie obowiązywała w terminie do dnia 28.02.2022r.
Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia
dostawy energii elektrycznej (z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania
zamówienia do 28.02.2022r.) - jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu
umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną
oraz w szczególności po skutecznym przeprowadzeniu i zakończeniu procedury
zmiany Sprzedawcy (Wykonawcy) u właściwego OSD.

Pytanie nr 2:
„Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru objętych
postępowaniem?”
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE
objętych niniejszym postępowaniem, wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ jest: PO PROSTU
ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609
Warszawa, NIP: 701 06 41 767, REGON 366075900, KRS 0000651811.

Pytanie nr 3:
„Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki
jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?”
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że:
• aktualnie posiadana przez Zamawiającego umowa sprzedaży energii elektrycznej
dla poszczególnych PPE objętych niniejszym postępowaniem została zawarta na czas
oznaczony (obowiązuje do dnia 28.02.2021r.) z firmą PO PROSTU ENERGIA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
• Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania będzie odpowiedzialny za
skuteczne przeprowadzenie i zakończenie procedury zmiany Sprzedawcy energii
elektrycznej, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami (tj.: ustawą z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833 z późn. zm.) oraz IRiESD
właściwego OSD, którym na terenie Miasta Krasnystaw jest PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.
• stosownie do zapisów zawartych w pkt. 3.16. SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający, upoważni i zobowiąże (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa załącznik nr 2 do Umowy) wyłonionego w ramach niniejszego postępowania Wykonawcę
do złożenia w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy energii
elektrycznej Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz przekaże niezbędne dane do
przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy w wersji elektronicznej, najpóźniej w dniu
podpisania umowy procedura zmiany Sprzedawcy dla wszystkich PPE objętych
niniejszym postępowaniem (wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ) będzie
przeprowadzana po raz kolejny.
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Pytanie nr 4:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcie zmiany
sprzedawcy nie mam możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.”
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że dla wszystkich poszczególnych PPE objętych niniejszym
postępowaniem (określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ)
są podane aktualnie obowiązujące parametry dystrybucyjne (w tym także właściwa moc oraz
grupy taryfowe) wynikające z zawartych z OSD umów na świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej, na podstawie których to danych/parametrów Wykonawca zobowiązany będzie
rozpocząć proces zmiany Sprzedawcy.

Pytanie nr 5:
„Dotyczy §10 Zmiany postanowień Umowy Załącznika nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi
się na dodanie poniższego zapisu:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu
certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii
elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie
właściwych przepisów, jeżeli ta zmiana będzie dotyczyć wszystkich dostawców energii
elektrycznej.”
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 6:
„Dotyczy pkt 3.18 SIWZ
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu, tak że prawo opcji polegającego na zwiększeniu ilości
dostaw energii elektrycznej, na warunkach zawartej umowy, o nie więcej niż +10%
prognozowanej ilości energii.”
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy .

Pytanie nr 7:
„Wykonawca prosi o usunięcie zapisu § 5 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 2 do SIWZ”
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.
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Pytanie nr 8:
„Wykonawca prosi o usunięcie zapisu § 5 ust. 3 pkt 3 Załącznika nr 2 do SIWZ”
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 9:
„Wykonawca prosi o usunięcie zapisu § 9 Załącznika nr 2 do SIWZ”
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 10:
„Z uwagi na konieczność dostarczenia oferty pocztą kurierską w godzinach porannych oraz
możliwe problemy z tym związane, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu
składania ofert na godz. 12:00”
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 15.01.2021r. godz. 10:00.

Pytanie nr 11:
„Wykonawca prosi o dodanie poniższej treści do formularza ofertowego:
Przyjęcie oferty jest równoznaczne z przyjęciem ceny, która jest wiążąca dla stron i nie ulegnie
zmianie.
Niniejsza oferta stanowi zobowiązanie prawne w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.”
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy i podtrzymuje
dotychczasowe zapisy.

Uwaga:
Zamawiający zaznacza, że:
• udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców oraz nie mają wpływu na termin składania ofert ani na zmianę dokumentów
postępowania.

Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. a/a
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