OR .2710.4.2020
Lubsko, dnia 19 czerwca 2020 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawa energii elektrycznej
dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych
w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U.
2019 roku, poz. 1843 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania do SIWZ:
Pytanie 1 – Rozdział 15 SIWZ („Opis sposobu przygotowania oferty”), Rozdział 17 SIWZ
(„Składanie i otwarcie ofert“), Rozdział 11 SIWZ („Informacja o sposobie porozumiewania się...“)
W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji
ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z
zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści
SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie
tradycyjnej,
możliwości
stosowania
komunikacji
elektronicznej
z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także
dokumentów w wersji elektronicznej.
Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie
internetowej
Urzędu
Zamówień
Publicznych
(www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacjaelektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii,
rekomenduje
aby
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją
elektroniczną
objąć
wszelką
korespondencję
występującą
w
postępowaniu,
w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń,
a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie
tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego
trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych
przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym
sposobu komunikacji w postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jeżeli zajdzie taka konieczność może
przedłużyć termin na składanie ofert.

Strona 1 z 9

Pytanie 2 – Rozdział 4 pkt 6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), część II SIWZ – Istotne
postanowienia umowy (IPU)
Wykonawca zwraca się prośbą o udzielenie informacji kto będzie przygotowywał umowy w
przedmiotowym postępowaniu? W przypadku potwierdzenia, iż przygotowanie umowy będzie
należało do Wykonawcy, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z
wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który
uwzględniał będzie istotne postanowienia umowy Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie 2:
Wykonawca ma przygotować umowę, która ma zawierać istotne dla Zamawiającego
postanowienia „Część II do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

Pytanie 3 – Rozdział 24.3 pkt 1) SIWZ („Postanowienia umowy“)
Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną
w rozliczeniach dla punktów poboru (PPE) w grupach taryfowych: C1x, C2x, G11 jest
kilowatogodzina [kWh]. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów
umożliwiających prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla powyższych grup taryfowych w
jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych odpowiednio w zł/kWh (1 MWh=1000 kWh).

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 4 – Rozdział 24.3 pkt 1) i 2) SIWZ („Postanowienia umowy“)
Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami Prawa energetycznego
i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane, a Wykonawca w
świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od
OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD.
Zwracamy
się
z
prośbą
o
usunięcie
przedmiotowych
zapisów,
gdyż
w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc
ryzyko po stronie Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów.

Pytanie 5 – SIWZ - część II Istotne postanowienia umowy (IPU) pkt 3 i 18
Zamawiający w pkt 18 IPU określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku
Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca
spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie
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gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek
bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z
prośbą o zmianę treści zapisu pkt 3 i 18 IPU w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę
uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 - Rozdział 4 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), SIWZ Część III ("Wykaz PPE") Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu
podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do
umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres jednostki organizacyjnej;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (uwzględniający: miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w
oddzielnych polach – komórkach arkusza excel);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
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- 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.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające
błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw.
sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie 6:
Szczegółowe dane dotyczące Punktów Poboru En. Elektrycznej (PPE) zawarte w „Część III –
Opis Przedmiotu Zamówienia”, „Część I – SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców” – mogą zostać
przekazane w wersji elektronicznej (Word, Excel) na wyraźne życzenie Wykonawcy.

Pytanie 7 – SIWZ Część III ("Wykaz PPE") - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu
parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego.
W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do
każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6
miesięcy.

Odpowiedź na pytanie 7:
1 miesiąc.

Pytanie 8 – Rozdział 4 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), SIWZ Część III ("Wykaz PPE") Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas
określony czy nieokreślony?
b) Czy obowiązujące umowy/ umowa sprzedaży energii elektrycznej wymaga wypowiedzenia bądź
złożenia oświadczenia o jej nie przedłużaniu? Jaki tak, jest okres wypowiedzenia obowiązujących
umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące
umowy (ewentualnie złoży oświadczenie o nie przedłużaniu obecnej umowy) w terminach
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pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej
czynności Wykonawcę?
c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku
punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony oraz w
przypadku punktów poboru dla których zachodzi zmiana odbiorcy (płatnika) – poz. 42, 49- 62, w
termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający informuje, że:
a) obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony,
b) umowy sprzedaży są zawarte na czas określony tj. do 31.08.2020r.,
c) dla punktów poboru – poz. 42, 49-62 Wykonawca ma zmienić odbiorcę w umowie o
świadczenie usług dystrybucji.

Pytanie 9 – SIWZ - część II Istotne postanowienia umowy (IPU) pkt 2 i 11, Rozdział 24.3 pkt 1)
SIWZ („Postanowienia umowy“)
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych,
to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych
pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia
błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez
OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy
(Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów
dystrybucyjnych
Zamawiającego
i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD
okres.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni
obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia
rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD
za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na
fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?
Równocześnie informujemy, iż Wykonawca
w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

może

prowadzić

rozliczenia

tylko

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów pkt 2 i 11 do treści:
„2. Okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem rozliczeniowym wskazanym przez lokalnego
OSD w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.
11. Należność Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych,
obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru (dokładny wykaz punktów poboru energii
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elektrycznej – załącznik nr 1 do SIWZ) jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej. Do tak wyliczonej
ceny doliczana będzie opłata abonamentowa handlowa, która przysługuje za każdy miesiąc w
odniesieniu do każdego z punktów poboru energii elektrycznej (PPE).”
oraz zapisu rozdziału 24.3 pkt 1) SIWZ do treści:
„1) Podstawę do rozliczeń finansowych za dostawę energii elektrycznej stanowić będzie cena
jednostkowa (zł/kWh) oraz ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej w danym okresie przez dany
punkt poboru, przy czym ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej określona zostanie na podstawie
danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w
układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj.
danych o zużyciu udostępnionych (przekazywanych) Wykonawcy przez OSD.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wystawiania przez Wykonawcę faktur w oparciu o zużycie
szacowane.“

Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 10 – SIWZ - część II Istotne postanowienia umowy (IPU) pkt 14, Rozdział 24.3 pkt 3) SIWZ
(„Postanowienia umowy“)
Czy Zamawiający dopuszcza dla danego Odbiorcy/płatnika wystawianie więcej niż jednej
faktury dla każdego okresu rozliczeniowego w przypadku gdy OSD nie udostępni w tym samym
czasie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla wszystkich punktów poboru bądź udostepnione
(przekazane) przez OSD dane dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej uwzględniają
różne okresy rozliczeniowe (w zakresie długości ich trwania – data rozpoczęcia, data zakończenia)?

Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 – SIWZ - część II Istotne postanowienia umowy (IPU) pkt 14, Rozdział 8 SIWZ („Termin
wykonania zamówienia“), Rozdział 4 pkt 2 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia“)
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany
sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:
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„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.09.2020 r. lecz nie
wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa obowiązuje do dnia 31.08.2021 r.”.

Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12 – pkt 5 Załącznika nr 1 („Wzór Formularza Oferty”), Rozdział 4 pkt 6 SIWZ („Opis
przedmiotu zamówienia“)
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez
przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia
dokumentami i danymi PPE) do Wykonawcy?
Czy przygotowanie dokumentu umowy/umów
w postępowaniu przetargowymi Wykonawcy?

będzie

obowiązkiem

wyłonionego

Odpowiedź na pytanie 12:
Tak, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 13 – Rozdział 4 pkt 5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)
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 wg wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe proszę
o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie 13:
Tak.
Pytanie 14 – SIWZ - część II Istotne postanowienia umowy (IPU) pkt 6, Rozdział 4 pkt 5) SIWZ
(„Opis przedmiotu zamówienia“)
Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych
punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić
odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na
powyższe, oprócz zobowiązania Wykonawcy dot. dochowania terminu rozpoczęcia sprzedaży,
zwracamy
się
również
z
prośbą
o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i
poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy.”
Strona 7 z 9

Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15 – SIWZ - część II Istotne postanowienia umowy (IPU) pkt 15
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest
w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę. Wykonawca nie ma możliwości
automatycznego przedłużenia terminu płatności faktury. W związku z powyższym zwracamy się z
prośbą
o
modyfikację
przedmiotowego
zapisu
do
następującej
treści:
„…
a w razie razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie na
pisemny wniosek Odbiorcy przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktury
w terminie krótszym niż 20 dni od terminu płatności ciąży na Odbiorcy.”

Odpowiedź na pytanie 15:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 16 – SIWZ Część III ("Wykaz PPE") - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – poz. 42, 49- 62,
Rozdział 4 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy zmiana Odbiorcy/Płatnika z
Gminy Lubsko - Urząd Miejski w Lubsku na Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w
Lubsku dla poz. 42, 49- 62 będzie dotyczyła również zmiany danych Nabywcy widniejących na
fakturze?
Czy Nabywcą na fakturze dla tych PPE będzie Gmina Lubsko (NIP: 928-192-57-33) czy
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (NIP: 928-200-90-04)?
Dla poz. 42 w wykazie PPE uwzględniono NIP Zakładu Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Lubsku, natomiast dla poz. 49-62 NIP Gminy Lubsko. W nazwie dla tych PPE
widnieje Gmina Lubsko.
Informujemy, że zmiana Nabywcy w aktywnej umowie dystrybucyjnej wiąże się ze złożeniem
wniosku do OSD o zmianę przedmiotowej umowy. Jednocześnie zmiana danych Klienta nie jest
częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie
ewentualnych zmian przed podpisaniem umów.

Odpowiedź na pytanie 16:
Zamawiający informuję, że zmiana dla poz. 42,49-62 dotyczy tylko zmiany odbiorcy. Nabywcą
pozostaje Gmina Lubsko (NIP: 928-192-57-33).

Pytanie 17 – SIWZ Część III ("Wykaz PPE") - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Rozdział 4
SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)
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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".
Proszę
o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez
Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 17:
Tak, takie rozwiązanie jest akceptowalne przez zamawiającego.

Pytanie 18 – Rozdział 4 pkt 7 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia“), Rozdział 24 pkt 24.2 ppkt 2)
(„Postanowienia umowy“)
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów poprzez
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub
zmienić grupę taryfową danego punktu (np. w wyniku zmiany mocy umownej) jedynie w obrębie tych
grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych
nieujętych
w
ofercie
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 bądź mocy umownej możliwe są
jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy.”
Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu Rozdział 24 pkt
24.2 ppkt 2) poprzez określenie, iż Zamawiający może dokonać „zmiany w zakresie odbiorcy” jedynie
na inny podmiot objęty postępowaniem przetargowym. Punkty należące do nieujętych w
postępowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 18:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, ponieważ zapis o podobnej treści już jest w pkt 24.2
IDW SIWZ.

Z up. Burmistrza
(-) Iwona Poszwa
Sekretarz Gminy
Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
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