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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii
elektrycznej w 2019 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy
Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)., zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje
zapytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
25 września 2018 r. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1 – SIWZ - Rozdział 3 pkt 3.7; załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia,
które zostaną zawarte w umowie - pkt 11
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". Prosimy o potwierdzenie, że takie
rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź nr 1:
Na wystawianych fakturach powinny być osobno wskazane dane Nabywcy i Odbiorcy, ewentualnie
Nabywca-Odbiorca (np. Miasto Zielona Góra-Żłobek Miejski nr .....). Dane Odbiorcy (nazwa i adres)
mogą być wpisane (dodatkowo) pod pozycją „Adres korespondencyjny”.
Pytanie 2 – SIWZ - Rozdział 3 pkt 3.7 i pkt 3.11
Z uwagi na rozbieżne zapisy w powyższych punktach, prosimy o informację ile umów będzie
zawartych w wyniku rozstrzygniętego postępowania?
Równocześnie mając na uwadze informację zawartą w pkt 3.7 dotyczącą ilości podmiotów objętych
postępowaniem przetargowym (110 podmiotów/jednostek) prosimy o uaktualnienie/załączenie
Zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra (załącznika do zarządzenia z wykazem jednostek, w
którym obecnie wskazano 87 nazw jednostek) obejmującego pełen Wykaz 110 jednostek.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania przetargowego zostanie zawarta jedna umowa
generalna/zbiorcza z Zamawiającym, a dodatkowo zostaną zawarte umowy szczegółowe
z wymienionymi jednostkami zgodnie z pkt 3.7 i 3.11.
Zamawiający informuje, że Zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra NR 758.2018 z dnia
04 lipca 2018 r. (wraz z załącznikiem) jest poprawne i nie wymaga uaktualnienia. Pełen wykaz
jednostek wraz z ich PPE znajduje się w Załączniku nr I.4 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”.
Pytanie 3 – SIWZ - Rozdział 3 pkt 3.10
W nawiązaniu do zapisów pkt 3.10, 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 według
wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe
prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego
wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
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Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż przygotowanie tak dużej liczby pełnomocnictw dla wszystkich
jednostek objętych przedmiotowym postępowaniem nie jest możliwe w ciągu dwóch dni od
zawiadomienia o wyborze oferty. Wnioskujemy o zmianę zapisu do poniższej treści.
„Wykonawca przedłoży stosowny wzór pełnomocnictwa Zamawiającemu (w ciągu 2 dni od
zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy).”
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wyłącznie w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielenia pełnomocnictwa według wzoru stosowanego powszechnie przez
Wykonawcę).
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wnioskowanego zapisu.
Pytanie 4 – SIWZ - Rozdział 3 pkt 3.11, załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia,
które zostaną zawarte w umowie
Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą
na wzorze umownym Wykonawcy, który uwzględniał będzie Istotne postanowienia umowy zawarte w
Załącznik nr I.5 do SIWZ?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy
pod warunkiem, że będzie uwzględniał istotne postanowienia umowy zawarte w Załączniku nr I.5 do
SIWZ.
Pytanie 5 – SIWZ - załącznik nr I.1 – oferta - pkt 9.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umów drogą korespondencyjną?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 6 – SIWZ –załącznik nr I.4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W związku z brakami (nr liczników), zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże
niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy 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, NIP
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- 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;
- 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 okazać się 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 nr 6:
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy elektroniczną wersję załącznika nr I.4 "Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia", w której znajdują się wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy en. elektrycznej (żadne zmiany nie będą wprowadzane).

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+ 48) 68 45 64 419 , faks: (+ 48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
2

Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty konieczne do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Umowy będą podpisywane wyłączenie przez osoby
do tego upoważnione.
Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie o przyczynach odrzucenia
zgłoszeń umów sprzedaży w odpowiednich terminach opisanych w SIWZ.
Pytanie 7 – SIWZ –załącznik nr I.4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych ?
b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na
skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności
Wykonawcę?
c) Czy umowy dystrybucyjne (dla których zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na
czas określony czy nieokreślony?
d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku
punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku
punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów
lojalnościowych ?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający informuje, że wszystkie umowy kompleksowe oraz sprzedaży en. elektrycznej zostały
skutecznie wypowiedziane ze skutkiem na dzień 31 grudzień 2018 r. (brak umów promocyjnych
i lojalnościowych itp.). Wszystkie umowy na dystrybucję en. elektrycznej zostały zawarte na
czas nieokreślony. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawnioskowanie o zawarcie umów na dystrybucję
en. elektrycznej w imieniu Zamawiającego (podczas zgłoszeń umów sprzedaży en. elektrycznej) we
wszystkich przypadkach, w których zmiana sprzedawcy występuje po raz pierwszy (lub zawarta była
umowa kompleksowa).
Pytanie 8 – SIWZ –załącznik nr I.4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy wszystkie układy pomiaroworozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem
realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie
dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady
TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów
pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii
jest niemożliwa.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty w taryfie Bx.x spełniają wymagania TPA.
Pytanie 9 – SIWZ –załącznik nr I.4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za
zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur
VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym odrębnie dla
każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ? Czy też Zamawiający
oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP
Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności
przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego
numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT wystawianych odrębnie dla każdej
z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych. Faktury wystawione winny być
jedna za miesiąc dla każdej jednostki organizacyjnej.
Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego
numeru NIP Zamawiającego ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności
przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup
fakturowych.
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Szczegółowe informacje niezbędne do wystawiania faktur za dostarczoną energię będą podane
Wykonawcy wybranemu w postępowaniu.
Pytanie 10 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie
z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia
z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie zawierające szczątkowe informacje na
temat „ryzyka kredytowego”.

Pytanie 11 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie
z
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności,
zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie zawierające szczątkowe informacje na
temat „zabezpieczenia należności”.

Pytanie 12 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie - pkt 10
Wykonawca
informuje,
iż
jednostką
energii
elektrycznej
powszechnie
stosowną
w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: C1x, C2x, G1x, R jest kilowatogodzina
[kWh], natomiast dla obiektów w grupie taryfowej B2x jest Megawatogodzina [MWh].
Prosimy o uwzględnienie powyższych jednostek: [zł/kWh] i [zł/MWh] w treści zapisu pkt 10 Załącznika
nr I.5 do SIWZ przy prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru w wyżej wskazanych grupach
taryfowych.W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy
Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grup taryfowych: C1x,
C2x, G1x, R w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych odpowiednio w zł/kWh netto
(1 MWh=1000 kWh)?
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń w jednostce zł/kWh.

Pytanie 13 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie - pkt 10
Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto. Do wyliczonej w
oparciu o te stawki należności doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
System bilingowy Wykonawcy uniemożliwia prowadzenie rozliczeń na podstawie cen jednostkowych
brutto. W związku z powyższym prosimy o zmianę przedmiotowych zapisów do treści:
„10. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii
elektrycznej (netto) i stawek opłaty handlowej zaoferowanych w złożonym przez Wykonawcę
Formularzu Cenowym, który stanowić będzie załącznik do umowy oraz według ilości faktycznie
zużytej energii elektrycznej w danym okresie przez dany punkt poboru, przy czym ilość faktycznie
zużytej energii elektrycznej określona zostanie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, tj. danych o zużyciu przekazywanych Wykonawcy przez OSD.”
Jednocześnie prosimy o modyfikację załącznika nr I.3 formularz cenowy poprzez umożliwienie
podania w ofercie cen jednostkowych netto/MWh.
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania energii elektrycznej według cen jednostkowych netto
na wystawianych przez Wykonawcę fakturach. Do tak wyliczonej stawki doliczany będzie podatek
VAT wg obowiązujących przepisów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zgadza się na
modyfikację załącznika nr I.3 formularz cenowy. Wykonawcy mają obowiązek wpisać w formularzu
cenowym ceny brutto, które zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
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Pytanie 14 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie - pkt 14 zdanie drugie.
Informujemy, że warunek wskazany w odniesieniu do Jednostki nr 83 (zawierającej 373 PPE w
różnych grupach taryfowych) nie jest możliwy do spełnienia przy zapisie zobowiązującym Wykonawcę
do wystawiania faktur w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania danych od OSD.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zdania drugiego w całości.
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę punktu 14 w Załączniku nr I.5. Natomiast w odniesieniu do
Jednostki nr 83 - Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia raz w miesiącu jednej faktury
rozliczeniowej dla jednostki Miasto Zielona Góra-Urząd Miasta Zielona Góra (jednostka nr 83
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”).
Pytanie 15 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie - pkt 15
Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego,
aw
sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu
płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.
Wobec powyższego proponujemy uzupełnienie zapisu o poniższą treść:
„(…)Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 15 dni od terminu płatności ciąży
na Zamawiającym.”
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę punktu 15 w Załączniku nr I.5.
Pytanie 16 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie - pkt 16
Wykonawca wskazuje, iż w opisanym przypadku zapłata nie powinna zostać wstrzymana. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury
może złożyć pisemną reklamację (zgodnie z zapisami pkt 17).
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę punktu 16 w Załączniku nr I.5.

Pytanie 17 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie - pkt 17
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na
rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści
uwzględnieniem zmianę liczby dni na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający zgadza się na zmianę w punkcie 17 Załącznika nr I.5 i wydłuża termin na rozpatrzenie
reklamacji z 10 dni do 14 dni.

Pytanie 18 – SIWZ - załącznik nr I.5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
zawarte w umowie - pkt 24 ppkt 2)
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca
zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą
ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu
zdania o treść:
„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do
umowy”.
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w pkt 24 ppkt 6)
Odpowiedź nr 18:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie tego zapisu. Ceny mogą ulec zmianie wyłącznie
w przypadku zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
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Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+ 48) 68 45 64 419 , faks: (+ 48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
6

