Brąszewice, dn. 17.11.2021 r.

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. Postępowania: IT.271.1.6.2021
Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz.
1129 z poźn. zm.) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu
przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii
elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych” o następującej treści:

Pytanie nr 1 - SWZ – rozdział 4 pkt 6
Obowiązek uzyskania dokumentu który wskazuje Zamawiający należy do Zamawiającego i
dotyczy nowo podłączanych punktów poboru energii. Wykonawca wnosi o wykreślenie
przedmiotowego zapisu pkt 6 w całości.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: „Zamawiający upoważni wykonawcę do
uzyskania z OSD poświadczenia i możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla
każdego ppe.”

Pytanie nr 2 - SWZ – rozdział 4 pkt 10; SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 7 ppkt 4)
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby umów, które będą podpisywane w wyniku
rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego.
Odpowiedź
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
podpisana jedna umowa z Wykonawcą.

Pytanie nr 3 - SWZ – rozdział 13 pkt 2
Wykonawca sugeruje wskazanie właściwego numeru załącznika oświadczenia.
Rozdział 11 pkt 5 oraz Rozdział 12 pkt 1 SWZ Wykonawca wnosi o poprawienie omyłki i
wskazanie prawidłowej nazwy postępowania oraz terminu.

Odpowiedz:
Zamawiający dokonuje zmiany : „Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Załącznik nr 4 do SWZ.
Pytanie nr 4 - SWZ – rozdział 18 pkt 1; załącznik nr 5 - IPU
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują
wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W
związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie
umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez
Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym
Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia
Zamawiającego.
Pytanie nr 5 - SWZ – rozdział 18 pkt 1 i 3
Wykonawca

sugeruje

wskazanie

właściwego

numeru

powołanego

załącznika.

Odpowiedź:
Właściwym numerem załącznika jest: Załącznik nr 5 do umowy -istotne postanowienia
umowy
Pytanie nr 6 - SWZ – rozdział 18 pkt 8 ppkt 2)
Termin realizacji umowy wskazany przez Zamawiającego to rok 2022 r. W związku z tym
Wykonawca wnioskuje o usunięcie roku 2023 r. z treści przedmiotowego ppkt 2).
Odpowiedź
Zamawiający usuwa zapis:” rok 2023” z treści rozdziału 18 pkt 8 ppkt 2)
Pytanie nr 7 - SWZ – rozdział 18 pkt 8 ppkt 2) zdanie drugie, załącznik nr 5 – IPU pkt 5
pkt 2) lit. b)

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie zapisów w dokumentacji przetargowej poprzez
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE)
lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które
zostały określone i wycenione na podstawie dokumentacji przetargowej. Punkty z innych
grup taryfowych nieujętych w dokumentacji przetargowej będą oznaczały zmianę przedmiotu
zamówienia. Zapis zdania drugiego jest nieprecyzyjny. Z uwagi na powyższe Wykonawca
wnioskuje o modyfikację zdania drugiego do poniższej treści. „Zwiększenie punktów poboru
lub

zmiana

grupy

taryfowej

możliwe

jest

jedynie

w

obrębie

grup

taryfowych, które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej.” Mając powyższe na uwadze,
prosimy

o

uwzględnienie

ww.

modyfikacji

również

w

istotnych

postanowieniach umowy poprzez wykreślenie zdania drugiego z IPU pkt 5 pkt 2) lit. b).
Wnioskowany zapis został ujęty w pkt 5 pkt 2) lit e)
Odpowiedź
Zamawiający

modyfikuje zapis rozdziału 18 pkt 8 ppkt 2) zdanie drugie, załącznik nr 5 –

IPU pkt 5 pkt 2) lit. b): „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe
jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej.”
Zamawiający modyfikuje powyższy zapis również

w istotnych postanowieniach umowy

poprzez wykreślenie zdania drugiego z IPU pkt 5 pkt 2) lit. b). Wnioskowany zapis został
ujęty w pkt 5 pkt 2) lit e).
Pytanie nr 8 - SWZ – rozdział 18; załącznik nr 5 – IPU
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy
Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx ,zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z
wnioskiem o dodanie następującego zapisu: "Ceny i stawki opłat, określone przez
Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej
Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie,
od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy." Ponadto
Wykonawca

informuje,

że

w

ramach

umów

kompleksowych,

zawieranych

z

odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii
elektrycznej, w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim
poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej
taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie
internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość
cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wskazanego zapisu.

Pytanie nr 9 - SWZ – rozdział 20 pkt 2; załącznik nr 5 – IPU; załącznik nr 1 formularz
oferty pkt 3 ppkt 1)
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający

wyraża

zgodę

na

podpisanie

umowy

w

formie

korespondencyjnej

Pytanie nr 10 - SWZ – załącznik nr 1 formularz oferty pkt 1 ppkt 1)
Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie przez Zamawiającego szacowanego wolumenu w
ppkt 1 formularza oferty, zgodnie z dokumentacją przetargową. Dane te powinny być
wskazane przez Zamawiającego, a z uwagi na wątpliwości związane z szacowanym
wolumenem, uzupełnienie nie będzie dokonywane przez Wykonawcę.
Odpowiedź
Zamawiający uzupełnił szacowany wolumen w formularzu ofertowym
Pytanie nr 11 - SWZ – załącznik nr 1 formularz oferty pkt 1 ppkt 6)
Z uwagi na fakt, iż cena jest jedynym kryterium oceny oferty, Wykonawca wnioskuje o
uzupełnienie przez Zamawiającego terminu płatności faktur, zgodnie z dokumentacją
przetargową
Odpowiedź
Zamawiający uzupełnił termin płatności faktur w formularzu ofertowym
Pytanie nr 12 - SWZ – załącznik nr 1 do oferty
Wykonawca wskazuje, iż dla l.p. 54 i 55 zostały niepoprawnie wskazane nazwy grupy
zakupowej. Prosimy o ich poprawne określenie, prawdopodobnie powinna być to grupa
taryfowa C11o.
Odpowiedź
Zamawiający poprawił grupę taryfową w załączniku nr 1 do oferty

Pytanie nr 13 - SWZ – załącznik nr 1 do oferty
Wykonawca informuje, iż grupy taryfowe C11 i G11 są rozliczane jednostrefowo, zatem
szacowany wolumen przypisany dla tych grup taryfowych powinien zostać podany przez
Zamawiającego tylko w strefie I. Wolumen został poprawnie podany dla l.p. 73 i 74.
Wykonawca wnioskuje o modyfikację załącznika nr 1 do oferty poprzez poprawne wskazanie
wolumenu dla ww. podanych grup taryfowych.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownych zmian w załączniku nr 1 do oferty.
Pytanie nr 14 - SWZ – załącznik nr 1 do oferty
W związku z formą danych, których oczekuje Zamawiający w formularzu cenowym w
zakresie
ceny usługi dystrybucyjnej, Wykonawca informuje, iż brak jest możliwości wskazania
wszystkich opłat za usługi dystrybucyjne dla grupy taryfowej C12a. Prosimy o odpowiednią
modyfikacją załącznika nr 1 do oferty. Ewentualnie prosimy o dokonanie zmiany w
formularzu poprzez możliwość wskazania cen jednostkowych za sprzedaż energii
elektrycznej, natomiast w przypadku opłat dystrybucyjnych podania jednej kwoty netto, vat i
brutto dla wszystkich grup taryfowych łącznie. W przypadku pozostawienia formularza oferty
w obecnej formie brak jest możliwości złożenia poprawnie oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 do oferty
Pytanie nr 15 - SWZ – załącznik nr 2a, 2b, 3a,3b
Wykonawca zwraca sią z prośbą o ponowną weryfikację czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość
świadczenia
usług
dystrybucji,
wydanymi
przez
właściwego
OSD?
Szczególni prosimy o weryfikację w zakresie niżej podanych PPE:
PLZELD070011640103 –w zakresie mocy
PLZELD070011190155 – w zakresie mocy
PLZELD070581930193 – w zakresie mocy i grupy taryfowej
PLZELD070011600196 – w zakresie mocy i grupy taryfowej
PLZELD070583510157 - w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070583500156 - w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070583490155 - w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070589450169 - w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070589430167 - w zakresie mocy i grupy taryfowej
PLZELD070027340121 – w zakresie mocy
PLZELD070011710110 – w zakresie mocy
PLZELD070011670106 – w zakresie mocy
PLZELD070011680107 – w zakresie mocy
PLZELD070011650104 – w zakresie mocy
PLZELD070011720111 – w zakresie mocy

PLZELD070011730112 – w zakresie mocy
PLZELD070575540136 – w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070011700109 – w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070575300112 – w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070011400176 - w zakresie mocy
PLZELD070615490154 - w zakresie grupy taryfowej
PLZELD070628700117 - w zakresie mocy i grupy taryfowej
PLZELD070867850170 (poprawny numer, dotyczy: oświetlenie uliczne, Starce) - w
zakresie mocy i grupy taryfowej
PLZELD070615480153( poprawny numer, dotyczy: oświetlenie uliczne, Chajew Kolonia) - w
zakresie grupy taryfowej
Ponadto prosimy o sprawdzenie czy wszystkie punkty poboru energii podane w
dokumentacji przetargowej są nadal aktywne i powinny być wykazane w przedmiotowym
postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź:
Zamawiający zweryfikował wskazane parametry i dokonał stosownych zmian.
Pytanie nr 17 - SWZ – załącznik nr 2a i 2b, załącznik nr 1 do oferty
Wykonawca wskazuje, iż wolumen i dane podane w załączniku nr 2a i 2b różnią się od
wolumenu wykazanego w załączniku nr 1 do oferty dla niżej wymienionych pozycji:
- załącznik nr 2b SWZ – poz. 17 nr ewidencyjny PLZLD070591560186 i załącznik nr 1 do
oferty – poz. 73 – dotyczy grupy taryfowej C11 - różny wolumen - załącznik nr 2b SWZ –
poz. 19 nr ewidencyjny PLZELD070011630102 wykazana taryfa to C12a, w załączniku nr 1
do oferty – wolumen dla wyżej wymienionego PPE został podany w grupie taryfowej G11
poz.72 (załącznik nr 2a i 2b SWZ – w grupie taryfowej G11 wykazano
2 PPE natomiast w załączniku nr 1 do oferty – podane są 3 PPE. Wykonawca wnioskuje o
ujednolicenie/poprawienie danych, gdyż rozbieżności powodują brak możliwości dokonania
poprawnej wyceny, a tym samym złożenia Państwu oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający ujednolicił dane w załącznikach do SWZ

Pytanie nr 18 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 1 ppkt 3)
Wykonawca wnosi o wskazanie poprawnego trybu udzielenia przedmiotowego
postępowania
przetargowego oraz wskazanie poprawnej podstawy prawnej powołanej w przedmiotowym
ppkt.
Załącznik nr 5 pkt 1 ppkt 3) otrzymuje brzmienie: Umowa zostaje zawarta w wyniku
postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129), w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1

Pytanie nr 19 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 1 ppkt 11) lit. a)
Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007r.
w
sprawie
szczegółowych
warunków
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego, odpowiedzialność za przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i
reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci ponosi Operator System
Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Jednocześnie do obowiązków
Wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń,
przy czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania Wykonawcy.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:
"Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach
swojego urzędowania."
Odpowiedź:
Zamówienie obejmuje zarówno sprzedaż jak i świadczenie usług dystrybucji w związku z
powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr 5 - pkt 1 ppkt 11) lit. a)
w następujący sposób:
„Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii
elektrycznej z sieci przez całą dobę. Natomiast zgłoszenia i reklamacje w sprawie rozliczeń
– w godzinach urzędowania wykonawcy” .
Pytanie nr 20 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 1 ppkt 11) lit. b), c) i f)
Czynności wskazane w lit. b) podejmowane są przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
jako właściciela sieci dystrybucyjnej, również informacje wskazane w lit. c) i f) udziela OSD
zamieszczając odpowiednie komunikaty na swojej stronie. Wykonawca wnosi o usunięcie
zapisów w całości.
Odpowiedź:
Zamówienie obejmuje zarówno sprzedaż jak i świadczenie usług dystrybucji w związku z
powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów.

Pytanie nr 21 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 2 ppkt 2)
Dzień zawarcia umowy, nie będzie dniem rozpoczęcia sprzedaży energii wraz z usługą
dystrybucji, Wykonawca wnioskuje o odpowiednią modyfikację zapisu w tym zakresie.
Odpowiedź
Załącznik nr 5 pkt 2 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapewnia sprzedaż i
dystrybucję zamówionej energii przez cały czas obowiązywania umowy sprzedaży,
począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich
punktów poboru wskazanych przez zamawiającego jednocześnie z zastrzeżeniem zapisów
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007r Nr 93 poz. 613
ze zm.)

Pytanie nr 22 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 3
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT
za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z
późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za
pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie
informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku
wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu
Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie
ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana
formy
dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o
środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i
ograniczenie transportu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur
za pośrednictwem kanałów
elektronicznych. Wykonawca musi przesłać do Zamawiającego faktury w wersji papierowej.
Pytanie nr 23 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 5 ppkt 2) lit. b) i e)
Wykonawca sugeruje wskazanie poprawnego skrótu Specyfikacji Warunków Zamówienia w
powyższych zapisach.

Odpowiedź:
Załącznik nr 5 pkt 5 ppkt 2) lit. b) i e) otrzymuje brzmienie: „Zmiany ilości punktów poboru
energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku nowych obiektów w 2022 r, a nie
wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ lub też zlikwidowanych, tj. na wniosek
Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy energii elektrycznej w przypadku
dodawania nowych punktów poboru, zmiana nie może przekroczyć 20 % wartości
zamówienia podstawowego i będzie następowała na podstawie aneksu do Umowy.
Dodawane punkty poboru powinny być rozliczane w grupach taryfowych, które zostały
wycenione
w
Formularz
cenowym”
Pytanie nr 24 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 5 ppkt 2) lit. g)
Wykonawca wnosi o wskazanie poprawnej podstawy prawnej powołanej w przedmiotowym
zapisie.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla pkt 5 ppkt 2) lit. g).

Pytanie nr 25 - SWZ – załącznik nr 5 – IPU pkt 7 ppkt 5)
Wykonawca wnosi o wskazanie poprawnej podstawy prawnej powołanej w przedmiotowym
zapisie. Powołany artykuł dotyczy nieobowiązującej ustawy PZP.
Odpowiedź
Załącznik nr 5 pkt 7 ppkt 5) otrzymuje brzmienie Wszelkie zmiany niniejszej Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach
unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z postanowieniami
zawartymi w pkt 5
Pytanie nr 26 - SWZ – załącznik nr 6
Wykonawca informuje, iż do dokumentacji przetargowej załączone zostały dwa różne wzory
w zakresie grupy kapitałowej (załącznik nr 6), jeden ze wzorów dotyczy poprzedniego stanu
prawnego

Odpowiedź
Zamawiający błędnie zamieścił załącznik nr 6 do SIWZ Grupa kapitałowa – wzór dotyczący
poprzedniego stanu prawnego. Prosimy o nie korzystanie ze wskazanego załącznika. Jako
wzoru.

Wójt Gminy
Karol Misiak

