
 
ZP.271.8.2020 

Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację 

dostawy pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew 
 oraz jednostek organizacyjnych”.  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP, BIP                    

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 28.07.2020 roku nr ogłoszenia 567438-

N-2020 na realizację zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz 

jednostek organizacyjnych".  

 

W związku z zapytaniami dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 – SIWZ – rozdział 3 pkt 3.8; rozdział 17 pkt 17.3; załączniki nr 5 –wzór umowy - §5 ust. 4; 

§10 ust. 2 

Wykonawca zwraca się z prośbą 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.  

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:  

„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 zapisach projektu 

umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapis pozostaje bez zmian. 

Zamawiający uważa, że powinien zachować możliwość uruchomienia nowego PPE lub zmiany grupy 
taryfowej na właściwą dla charakterystyki zasilanego obiektu, a ponieważ oczekuje jednej ceny 
całodobowej energii elektrycznej czynnej dla wszystkich grup taryfowych, to nie podziela opinii, że 
zmiana grupy taryfowej stanowiłaby zmianę przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 2 –  SIWZ – rozdział 15 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy droga korespondencyjną. 

Pytanie nr 3 –  SIWZ – rozdział 16 

Zdaniem Wykonawcy zapis powinien dotyczyć dokumentacji przetargowej/SIWZ, nie oferty.  

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy, zapis pozostaje bez zmian.  



 

Pytanie nr 4  –  SIWZ – załączniki nr 1 –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

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 na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż nie zawarł umów ani aneksów 
uniemożliwiających zawarcie umowy w terminie określonym w SIWZ. 

Pytanie nr 5 –  SIWZ – załączniki nr 5 –wzór umowy - §5 ust. 4 

Wykonawca prosi o właściwe dookreślenie numeru powołanego w treści punktu SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ – 
Wzór umowy, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843) i nadaje mu brzmienie: 

„Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 
elektroenergetycznej OSD, zgodnie z pkt. 17.3. SIWZ.“ 

Pytanie nr 6 –  SIWZ – załączniki nr 5 –wzór umowy - §7 ust. 9 

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 

wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) 

zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".  

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane 

przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie. 

Pytanie nr 7  –  SIWZ – załączniki nr 5 –wzór umowy - §8 ust. 3 

Informujemy, ze zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 

wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą co najmniej przez 30 dni 

po upływie terminu płatności. Natomiast zgodnie z art. 6b ust. 3 obowiązek pisemnego powiadomienia 

odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego 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 zapisów §8 ust. 3  do treści zgodnej z 

ustawą prawo energetyczne. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiajacy informuje, iż zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 8 –  SIWZ – Pełnomocnictwo 

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 według 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 na pytanie nr 8: 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 nr 9 –  SIWZ 



 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników niezbędnych do złożenia oferty oraz 

załącznika z wykazem PPE w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy załączniki w formie 
edytowalnej. 

 
 
 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 
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