Brodnica, dnia 08.10.2021r.
AD. 271.10.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa
energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, informuje, że zgodnie z art. 135
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych [dalej Pzp] (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z
późn. zm.) [dalej: Pzp], wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści specyfikacji warunków zamówienia [dalej SWZ]. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed
upływem terminu składania ofert. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało wysłane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.09.2021r., a termin składania ofert upływa w dniu
19.10.2021r. o godzinie 10:00.
Wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął w dniu 05.10.2021r., czyli w terminie
przewidzianym na składanie wniosków, Zamawiający udziela wyjaśnień.
Zapytanie nr 1:
„Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa sprzedaży energii elektrycznej - § 19 ust. 8 – Zamawiający
wskazuje, że „W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia,
nastąpi poprzez złożenie Gwarantowi / Poręczycielowi (na piśmie lub w formie elektronicznej na
wskazany przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail) oświadczenia o zwolnieniu
zabezpieczenia, o ile zapisy Gwarancji / Poręczenia nie przewidują innej formy zwrotu.” Zwracamy się
z prośbą o usunięcie z dokumentów ww. zapisu. Wyjaśniamy, iż gwarancja wygasa w terminie
ważności i po tym terminie wygasają zobowiązania Gwaranta z tytułu wystawienia gwarancji, a więc
nie ma konieczności wysyłania dodatkowego oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu Gwaranta.
Dodatkowo informujmy, że Beneficjent zawsze może zwolnić Gwaranta z jego zobowiązań przed
terminem ważności gwarancji, niezależnie od tego czy gwarancja w swojej treści ma zapis czy nie.
Pismo Beneficjent kieruje na adres Banku (w treści gwarancji adres zawsze jest podany) w sposób
określony jak przy żądaniu zapłaty. Jeśli treść żądania przewiduje złożenie roszczenia w formie
elektronicznej to jest podany adres e-mail i na ten sam adres mailowy, Beneficjent może wysłać
zwolnienie Gwaranta.”
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający zobowiązany jest dokonać zwrotu
zabezpieczenia. Pomimo faktu, że w gwarancji /poręczeniu wskazana jest data, po której
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela wygasa, ustawodawca nie zwolnił zamawiających z obowiązku
zwrotu zabezpieczenia złożonego w tej formie.
Jeżeli w treści gwarancji wskazany będzie wyłącznie adres e-mail, na który zamawiający ma przesłać
żądanie wypłaty, zamawiający uzna że na ten sam adres e-mail może przesłać oświadczenie o
zwolnieniu gwaranta / poręczyciela (analogicznie do instytucji wadium).
Zapytanie nr 2:
„SWZ, Rozdział XVI pkt. 8 , zdanie ostatnie - Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego
konieczności „[…] lub w formie elektronicznej na wskazany przez Gwaranta adres e-mail.”".

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Zamawiający niezwłocznie udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. Na
podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnił,
bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl oraz https://bip.brodnica.pl
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