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OR.2710.1.2022   

      Lubsko, dnia  17 stycznia 2022 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

Dostawa energii elektrycznej 
dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych 

do 31.12.2022 
 

            Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) 
informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

Zapytanie nr 1: 
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 
 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 
postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 
potrzebował następujących: 

 
a) danych: 
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 
- numer NIP 
- numer REGON 
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 
- przeznaczenie punktu poboru 
- grupa taryfowa  
- kod PPE 
- roczny wolumen energii elektrycznej 
- numer licznika 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury) 
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie 
zawierana  umowa sprzedaży energii elektrycznej 
b) dokumentów: 
- pełnomocnictwo 
- dokument nadania numeru NIP 
- dokument nadania numeru REGON 
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej oraz pełnomocnictwa 
- numer rachunku bankowego 
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Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający przekaże powyższe dane w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu  
podpisania umowy 
 

Zapytanie nr 2: 
Dotyczy rozdziału 6 SWZ, załącznika nr 1a do SWZ “Formularz cenowy” oraz załącznika nr 
10 do SWZ “Opis przedmiotu zamówienia”  
 
Zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie szacowanego zużycia energii elektrycznej objętego 
zamówieniem. 
Zamawiający w rozdziale 6 SWZ wskazuje na szacowany wolumen w wysokości  1536 MWh.  
W Opisie przedmiotu zamówienia w pliku word wskazano, że podane zużycie obejmuje okres 11 
miesięcy,  
z kolei w załączniku nr 10 do SWZ oraz Formularzu cenowym ten sam wolumen stanowi 
szacowane zużycie w okresie 12 miesięcy. Zapisy SWZ w obecnej formie są niespójne.  
Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zamawiający zmienił zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
 
 
 
 
Zapytanie nr 3: 
Dotyczy rozdziału 9 SWZ oraz §4 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ “Projektowane 
postanowienia umowy” 
 
Zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
Wykonawca wskazuje, że rozpoczęcie sprzedaży od dnia podpisania umowy nie jest możliwe.  
 
Informacja jest Wykonawcy niezbędna do wyceny przedmiotu zamówienia.  
 
Przypominamy, że zgodnie z IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego rozpoczęcie sprzedaży 
możliwe jest w terminie minimum 21 dni kalendarzowych od dnia dokonania powiadomienia o 
zawarciu umowy. 
 
Z uwagi na termin otwarcia ofert ustalony na dzień 20.01.2022 r., termin 5 dni na złożenie 
podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 
ocenę dokumentów przez Zamawiającego, wybór oferty oraz termin kolejnych 5 dni, po których 
możliwe będzie zawarcie umowy, już teraz można stwierdzić, iż pierwszy realny termin 
rozpoczęcia sprzedaży to 01.03.2022 r.  
 
Z uwagi na wskazane terminy zwracamy się również z wnioskiem o zmianę szacowanego zużycia 
energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia uwzględniając dostawę w okresie 10 miesięcy.   
Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Zamawiający zmienił zapisy SWZ w zakresie termin wykonania umowy w Rozdziale 9. 
Szacowane zużycie energii pozostaje na niezmienionym poziomie, ponieważ jest to tylko 
szacunek. 
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Zapytanie nr 4: 
Dotyczy rozdziału 6 załącznika nr 10 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 
 
Zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne wskazanie punktów poboru objętych przedmiotem 
postępowaniem stanowiących oświetlenie uliczne. Informacja ma wpływ na wycenę przedmiotu 
zamówienia.  
 
Kto jest aktualnym sprzedawcą dla punktów poboru objętych zamówieniem?  
Odpowiedź na pytanie 4: 
 
Zamawiający zmienił zapisy SWZ w tym zakresie. 
Punktu PPE dotyczące oświetlenia ulicznego są od 46 do 108 w załączniku nr 10 – Wykaz 
punktów PPE. 
 
 
 
 
Zapytanie nr 5: 
Dotyczy sposobu podpisania umowy 
 
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?  
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Tak 
 
 

 
        Burmistrz 

 (-) Janusz Dudojć 
 

 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja  Warunków Zamówienia w 
zakresie opisanym powyżej. 

Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania 
 

 


