Gmina Kwidzyn
Kwidzyn, dnia 23.03.2022r.
ZP.271.2.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej
w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.”.
Działając na podstawie przepisu art. 135 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących
kwestii:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane
ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu
dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji
o sposobie i formie dysponowania obiektami.
Odpowiedź
Zamawiający dysponuje tytułem prawnym oraz posiada status odbiorcy w myśl przepisów ustawy
prawo energetyczne umożliwiającym dokonanie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.
Pytanie 2:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie
po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego 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;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
Odpowiedź
Zgodnie z treścią SWZ (Rozdział XX pkt 4,5) zamawiający przekaże dane do zmiany sprzedawcy
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Pytanie 3:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS)
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź
Zgodnie z treścią SWZ (Rozdział III pkt 7, XX pkt 2, 4 ,5) zamawiający przekaże dane do zmiany
sprzedawcy, dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwo.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego ? Jeśli tak, to prosimy o jego
wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.
Odpowiedź
Informacja o sprzedawcy rezerwowym zostanie przekazana wraz z danymi do zmiany sprzedawcy
(Rozdział XX pkt 5 SWZ)
Pytanie 5:
Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty
promocyjne lub lojalizacyjne. W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi
promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar
przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Nie, obecnie obowiązujące umowy wygasną / ulegną rozwiązaniu w dniu poprzedzającym
rozpoczęcie dostaw (Załącznik nr 1a/1b/1c – kolumna: „Okres dostaw / Od”
Pytanie 6:
SWZ XX pkt. 3 : wnioskujemy o zmianę zapisu, na taki który da możliwość podpisania umów drogą
korespondencyjną lub elektroniczną. Brak zgody Zamawiającego spowoduje ograniczenie
konkurencyjności i zwiększenie ceny ofertowej.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów sprzedaży na odległość poprzez podpisanie przez
strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem zapisów SWZ w zakresie
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia –
Rozdział XX. Pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umów na odległość poprzez podpisanie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z takim zastrzeżeniem że:
 zamawiający wyznaczy wykonawcy termin podpisania umów
 warunkiem podpisania umów przez zamawiających będzie wniesienie przez wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią Rozdziału XVI. SWZ.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania
przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?
Odpowiedź
Nie.
Pytanie 8:
SWZ rozdział IV: jaki jest właściwy termin zakończenia sprzedaży ? W rozdziale III SWZ Zamawiający
wskazał inny termin tj. 30.06.2023 r.
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Odpowiedź
Zamawiający niniejszym dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej. Prawidłowe brzmienie Rozdziału IV
SWZ zdanie pierwsze:
„Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.,
z zastrzeżeniem wystąpienia odmiennych terminów rozpoczęcia dostaw do części PPE (Część 1 oraz
Część 3 zamówienia). Szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia)
w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a/1b/1c do SWZ
kolumna „Okres dostaw”.
Pytanie 9:
SWZ Rozdział VI pkt 4: Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę w zakresie
więcej niż jednej części, mógł przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku to same zamówienie
(dostawę) dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wielkość dostawy nie może być niższa niż
minimalna, wymagana wielkość dla danej części ?
Odpowiedź
Zamawiający w Rozdziale VI pkt 4 SWZ opisał szczegółowo jakie warunki musi spełnić wykonawca
składając ofertę na 1, na dwie, lub na trzy części. Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną
część zobowiązany będzie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku
stanowiącego sumę warunków dla poszczególnych części.
Pytanie 10:
Par. 12 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o wykreślenie zdania : „(…) W razie konieczności uzyskania
informacji od OSD, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego (Odbiorcę) do uzyskania
od OSD danych stanowiących podstawę rozliczenia energii elektrycznej, w tym do uzyskania
informacji o terminach udostępnienia Wykonawcy danych:, gdyż Zamawiający może skierować
zapytania dotyczące rozliczeń i zużycia do OSD bez zbędnych pełnomocnictw od potencjalnego
Wykonawcy. Przypominamy, ze to Zamawiający jest stroną umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a OSD, a potencjalny Wykonawca jest jedynie pełnomocnikiem Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 11:
Par. 12 ust. 3 wzoru umowy zawarte jest stwierdzenie odnośnie terminu płatności: „ (…) 21 dni
od daty wpływu faktury do Odbiorcy (…) ”. Informujemy, iż termin płatności określony od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia, czy zasadnym
jest naliczanie karnych odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację
cenową oferty. Dodatkowo zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku dostaw energii elektrycznej
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony
w umowie. Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie do 21 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność
ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowoksięgowe, które określają termin płatności od daty wystawienia faktury. Ponadto może zaistnieć
sytuacja, w której potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego faktury za energię wpłynie
do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji podatkowych co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata
podatku VAT i konieczność dokonania stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. Powyższe
z kolei może zostać odebrane przez organy kontroli podatkowej jako celowe manipulowanie
Wykonawcy terminami płatności i spowodować odpowiedzialność karno – skarbową Wykonawcy
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z tego tytułu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższych zapisów tak, aby termin
płatności był określony od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 12:
Par. 12 ust. 7 pkt od 1 do 5) wzoru umowy: Wnioskujemy o wykreślenie wskazanych zapisów, gdyż
Zamawiający ma obowiązek uiszczenia opłat za faktury, a w przypadku jakichkolwiek błędów,
Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zamawiający dysponuje środkami publicznymi. Nie ma żadnego uzasadnienia do dokonania zapłaty
np. za fakturę nie dotyczącą PPE zamawiającego lub faktury z zawyżoną stawką za MWh.
Pytanie 13:
Par. 18 ust. 5 wzoru umowy: Wnioskujemy o wykreślenie fragmentu zdania: „(…) wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub (…)”. Informujemy, że w przypadku potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie będziemy mieli możliwości poprawnego rozliczenia
wystawionych faktur Zamawiającemu, a co za tym idzie nie będziemy w stanie poprawnie
odprowadzić stosownych podatków. Ponadto, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. W tej sytuacji Zamawiający nie ma potrzeby potrącania kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Należy również podkreślić, że Zamawiający ma obowiązek
dokonywania płatności faktur w całości. Ponadto, informujemy, że automatyczne potrącenie kary
przez Zamawiającego powoduje, że nie mamy możliwości podjęcia jakichkolwiek działań
zmierzających do jej nienaliczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zamawiający precyzyjnie określił w jakich okolicznościach kara może zostać potrącona – zdanie
drugie: „W przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie (…)”.
Pytanie 14:
Wnioskujemy o dodanie do par. 18 wzoru Umowy następującego zapisu:
„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje
z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże
w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku
Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem
Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być
złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia
Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy
w trybie niniejszego ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty
Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):
OPR = 60 % * CE
OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;
CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej
w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § … Umowy , w okresie od dnia rozwiązania
Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….;
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Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy,
a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie
kalkulacji ofertowej.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Okoliczności odstąpienia / rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta ściśle
uregulowano w §16.
Pytanie 15:
Wnioskujemy o zmianę w par. 21 ust. 11 wzoru Umowy słownictwa na końcu zdania
z „Zamawiającego” na „strony pozwanej”.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian
Pytanie 16:
Par. 14 pkt. 2 wzoru umowy : Wnioskujemy o usunięcie fragmentu zapisu : „ ( …) pomimo
uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym
7-dniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcy faktury) na piśmie (lub w formie
elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail) o zamiarze wstrzymania sprzedaży
energii elektrycznej do danego punktu poboru (…)” i jednocześnie dostosowanie par. 14 ust. 2 wzoru
Umowy, do obowiązujących zapisów prawa energetycznego tj. art. 6b ust. 1 „Przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub
energii, jeżeli:
1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub
energii;
2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni
po upływie terminu płatności.”
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany treści §14 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru, gdy Nabywca
/ Odbiorca faktury zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie
terminu płatności faktury, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych
i bieżących należności w dodatkowym 7-dniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego
(Odbiorcy faktury) na piśmie (lub w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email) o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu poboru,
z zastrzeżeniem zapisów §12 ust.7 i 8 Umowy oraz §13 ust.7 lub w przypadku, gdy w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej”.
Pytanie 17:
Par. 16 wzoru umowy. Wnioskujemy o zmianę numeracji punktów z 3 na 4 z 4 na 5 i tym samym
dodanie pkt. 3 z zapisem o treści: „3. Rozwiązanie
umowy
może
nastąpić
w
trybie
natychmiastowym za jednostronnym oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w szczególności, gdy Zamawiający rażąco narusza postanowienia Umowy
pomimo wezwania przez Wykonawcę na piśmie lub w formie elektronicznej z wyznaczeniem
Zamawiającemu dodatkowego terminu, co najmniej 7 dni, na zaprzestanie naruszeń umowy”.
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Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 18:
W przypadku zmiany numeracji punktów w par. 16 wzoru umowy i dodania zapisu pod punktem nr 3
w powyższej treści wskazanej w pytaniu nr 2, wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu : „Niezależnie
od przypadków opisanych w ust.2 i 3, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie Umowy (części lub całości) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć”
na zapis :
„Niezależnie od przypadków opisanych w ust.2 i 4, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy (części lub całości) nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć”
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Pytanie 19:
Par. 18 ust. 1 i 2 wzoru umowy : wnioskujemy o zmniejszenie wysokości kar z 20 % na 10 %, gdyż
wskazane w powyższych zapisach kary są wygórowane.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Utrata przez wykonawcę uprawnień umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia
automatycznie skutkuje dostawami rezerwowymi, o czym zamawiający często dowiadują się
z opóźnieniem.
Pytanie 20:
Par. 18 ust. 7 wzoru umowy: Wnioskujemy o zastąpienie obecnego zapisu następującym: „W każdym
przypadku, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, odszkodowanie w wysokości nie większej niż
różnica w kosztach pomiędzy kosztami energii elektrycznej nabywanej od sprzedawcy rezerwowego
a kosztami energii elektrycznej wynikającymi z niniejszej umowy w związku z poniesionymi kosztami
zakupu energii elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy
(np. dostawy rezerwowe) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem,
że w przypadku odstąpienia od Umowy / rozwiązania Umowy, w wyniku którego doszło do realizacji
dostaw rezerwowych, odszkodowanie uwzględnione zostaje w zastrzeżonych w niniejszym paragrafie
karach umownych, a odszkodowanie przewyższające naliczone odpowiednio kary umowne
zastrzeżone jest zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu.”
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
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