Włocławek, dnia 21 stycznia 2021 r.
RBRiGK.271.2.26.2020
Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Włocławska
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r.; Numer
sprawy: RBRiGK.271.2.26.2020

Wszyscy wykonawcy
W dniu 20 stycznia 2021 r. do zamawiającego wpłynęły od wykonawcy pytania i wnioski dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:
Treść zapytań i odpowiedzi

Pytanie nr 1:
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 (Excel). Wykonawca będzie potrzebował
następujących które powinny się znaleźć w tabeli przekazanej do procedury zmiany sprzedawcy :
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danego jednostki lub poszczególnych ppe
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE- kod identyfikacyjny punktu poboru
- rodzaj obecnie zawartej umowy na danym ppe czy kompleksowa czy sprzedażowa
- roczny wolumen energii elektrycznej
- nazwa obecnego sprzedawcy- nazwa właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie
którego znajduje się dany punkt poboru energii
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo (do procedury zmiany sprzedawcy i złożenia umowy sprzedaży do OSD)
- (dokument nadania numeru NIP)
- (dokument nadania numeru REGON)
- (KRS jeśli dana jednostka posiada)
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa
Uzasadnienie:
W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie potrzebował aktualnych
i poprawnych dokumentów i danych dotyczących Zamawiającego oraz jego punktów poboru energii
elektrycznej. Na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich
niezbędnych czynności przed OSD.
Odpowiedź na pytanie 1
Zgodnie z treścią Rozdziału XIX SIWZ:
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Pkt 5 „Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do:
1)
zgłoszenia w imieniu zamawiającego (odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD,
2)
reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy,
3)
złożenia w imieniu mocodawcy wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług
dystrybucji/zawarcia umów dystrybucji lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji. (…) Zamawiający dopuszcza udzielenie
Pełnomocnictwa na wzorze stosowanym przez wykonawcę, którego oferta uznana zostanie za
najkorzystniejszą, po uprzedniej akceptacji treści dokumentu. W przeciwnym wypadku Pełnomocnictwo
zostanie udzielone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Treść Pełnomocnictwa uzgadniana
będzie po wyborze Oferty, wyłącznie z wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza.”
Pkt 6 „Wraz z umową zamawiający przekaże wykonawcy dokumenty rejestrowe (kserokopie)
zamawiających (odbiorców), decyzja o nadaniu nr NIP, Regon, wypis z KRS oraz dokumenty
potwierdzające umocowanie do działania w imieniu odbiorcy i kserokopie wypowiedzeń umów (o ile
dotyczy).”
Pkt 7. „Wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy:
- Nazwa punktu poboru
- Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu/działki, kod pocztowy)
- Numer PPE
- Parametry dystrybucyjne (moc umowna, grupa taryfowa)
- Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy [MWh]
- Nabywca (nazwa, adres, NIP)
- Odbiorca (nazwa, adres)
- Dane do przesyłania faktur
- Operator Systemu Dystrybucyjnego
- Obecny sprzedawca
- Zmiana sprzedawcy (pierwsza/kolejna)
- Okres dostaw (od - do)
przekazane zostaną w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej (xls) na wskazany przez wykonawcę
adres e-mail.
Dane do zmiany sprzedawcy Zamawiający przekaże najpóźniej w dniu zawarcia umowy przez Strony.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne podpisanie – zawarcie umów?
Odpowiedź na pytanie 2
Tak, zgodnie z treścią Rozdziału XVII pkt 1 SIWZ.
Zapytanie 3:
(Dotyczy rozdział SIWZ - XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY ).
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w. ust. 9.:
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty
wykonawcy jako najkorzystniejszej, przekazuje zamawiającemu proponowaną treść dokumentu
gwarancyjnego (uwzględniającego wszystkie elementy opisane w pkt 8 powyżej). Zamawiający, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), dokonuje
analizy i zgłasza ewentualne zastrzeżenia lub potwierdza przyjęcie treści dokumentu bez zastrzeżeń. „
Zamawiający jednak w przypadku gdy Gwarancja jest : gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i
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płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, oraz zawierać będzie elementy wymienione w
SIWZ nie może żądać zmiany czy dodawania zapisów które nie były zastrzeżone w Specyfikacji.”
czy któryś z poniższych przykładowych zapisów jakie zawiera gwarancja wystawiana przez banki jest
nieakceptowalny przez Zamawiającego?
„Do żądania zapłaty Beneficjent przedłoży oświadczenie, sporządzone w formie opisanej poniżej dla
złożenia żądania zapłaty, stwierdzające, że Umowa została zawarta przed datą złożenia żądania lub
kopię Umowy poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania
Beneficjenta na podstawie przepisów prawa lub udzielonych pełnomocnictw.
Państwa pisemne żądanie powinno być nam przesłane listem poleconym, pocztą kurierską lub
testowanym
komunikatem
SWIFT,
z
podaniem
naszego
numeru
referencyjnego
……………, za pośrednictwem Państwa banku, a w przypadku SWIFT Państwa bank powinien
potwierdzić, że żądanie zapłaty przesłane przez SWIFT dokładnie i w detalach odzwierciedla pisemne
żądanie zapłaty złożone przez Państwa w tym banku.
Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie musi zawierać oświadczenie Państwa banku
potwierdzające, że podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Beneficjenta.
Nasza Gwarancja jest ważna do dnia …………………… i wygasa w całości i automatycznie w przypadku:
1. gdy Państwa pisemne żądanie zapłaty zgodne z warunkami niniejszej Gwarancji nie zostało nam
doręczone do tej daty,
2. pisemnego zwolnienia nas przez Państwa z wszystkich zobowiązań wynikających z tej Gwarancji,
przed upływem terminu jej ważności,
3. gdy wysokość świadczeń z tytułu Gwarancji zrealizowanych przez Bank osiągnie kwotę Gwarancji.
Gwarancja ta wygasa automatycznie z upływem terminu jej ważności. Każda płatność w ramach
niniejszej Gwarancji zmniejsza maksymalną kwotę Gwarancji i nasze zobowiązania. Gwarancja jest
nieodnawialna.
Przeniesienie praw z Gwarancji może być dokonane łącznie z wierzytelnością zabezpieczoną tą
Gwarancją, pod warunkiem uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody.
Gwarancja podlega prawu polskiemu, a miejscem jurysdykcji będzie (..właściwy dla siedziby
zamawiającego)
Niniejszym oświadczamy, że okoliczność złożenia niniejszej gwarancji w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie wpływa na możliwość
skutecznego dochodzenia wypłaty sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem złożenia prawidłowego żądania
zapłaty, tj. żądania zgodnego z treścią gwarancji.”
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Zamawiający nie jest upoważniony na tym etapie do akceptacji jakichkolwiek dokumentów, które
składać będą wykonawcy w postępowaniu. Treść gwarancji podlegać będzie uzgodnieniom z
wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
Niemniej zamawiający informuje, że nie wyrazi zgody na zapisy zobowiązujące zamawiającego do
poświadczania podpisów wyłącznie przez Bank.
Zapytanie 4:
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w ust. 3 par. 9 : „Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji
umowy nie wymaga sporządzenia aneksu, i musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia oraz bez zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca o zmianie formy zabezpieczenia
poinformuje pisemnie Zamawiającego.”
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach: np. gwarancjach bankowych dlatego też Wykonawca ma
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zmiany formy zabezpieczenie informując o tym Zamawiającego, ale Zamawiający nie powinien mieć
prawa odmowy zmiany formy zabezpieczenia umowy np. z formy pieniężnej na inną.
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający dokonuje zmiany treści §19 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy nie wymaga sporządzenia aneksu, z takim
zastrzeżeniem że:
1) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach opisanych w art.148
ust.2 ustawy Pzp.
2) musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez zmniejszenia jego
wysokości.
W takiej sytuacji, wykonawca pisemnie informuje Zamawiającego o zmianie formy zabezpieczenia. W
przypadku, gdy Wykonawca dokonuje zmiany formy zabezpieczenia na formę niepieniężną jest
zobowiązany przed wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od zamawiającego akceptacji treści
dokumentu gwarancyjnego.”

Zapytanie 5:
Wykonawca wnosi o dodanie we worze Pełnomocnictwa do umowy pkt. 3:
2) zawarcia w imieniu i na rzecz mocodawcy umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na czas nieoznaczony z wyjątkiem punktów w grupie taryfowej B.
Klient-Zamawiający jest właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego w tej grupie taryfowej i może
nie być możliwe zawarcie takiej umowy w imieniu Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 5
Zgodnie z treścią Rozdziału XIX SIWZ pkt 5 „Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na
wzorze stosowanym przez wykonawcę, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, po
uprzedniej akceptacji treści dokumentu. (…) . Treść Pełnomocnictwa uzgadniana będzie po wyborze
Oferty, wyłącznie z wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza”
Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty uzgodni z wykonawcą treść Pełnomocnictwa w taki
sposób, aby proces zmiany sprzedawcy mógł zostać przeprowadzony bez przeszkód.
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