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Znak sprawy: DS/ZP04/2020 

Toruń, dnia 28.09.2020 r.  

Wszyscy wykonawcy 

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 

 

dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostawę energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o. o. 

Ogłoszenie nr 585753-N-2020 z dnia 2020-09-16 r. 

 

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach. 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 

SIWZ Rozdział 1 pkt 1.1, Załącznik nr 2 do SIWZ (Istotne 

postanowienia umowy) pkt 2 ppkt 3 

 

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu do treści: 

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z 

dniem 01.01.2021 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów 

dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje 

zmodyfikowania zapisu do treści: 

 „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego 

punktu poboru z dniem 01.01.2021 r., lecz nie 

wcześniej, niż po zawarciu umów 

dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy 

do realizacji przez OSD”. 

 

 

2 

Załącznik nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) pkt 4 

(Rozliczenia) ppkt 1 

 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację lub usunięcie 

przedmiotowego zapisu ze względu na fakt, iż podstawą do 

rozliczeń za zużytą przez Zamawiającego energię elektryczną 

będzie stawka jednostkowa wynikająca ze złożonej oferty 

Wykonawcy, a nie taryfa obowiązująca na terenie działania 

Wykonawcy, jak to jest napisane w przedmiotowym punkcie. 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany 

przedmiotowego zapisu 

 z : 

   Rozliczenie za energię elektryczną odbywać 

się będzie zgodnie z aktualną taryfą 

obowiązującą na terenie działania 

Wykonawcy, na podstawie wskazań 

liczników w grupach taryfowych, w okresach 

rozliczeniowych zgodnych z Taryfą 

Dystrybutora. 

Na:   

 Podstawą do rozliczeń za zużytą przez 

Zamawiającego energię elektryczną będzie 

stawka jednostkowa wynikająca ze złożonej 

oferty Wykonawcy. 

3 

Załącznik nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) pkt 4 

(Kary umowne) ppkt 1 

 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „upustu” we 

wskazanym zapisie. 

 

 

Zamawiający usuwa słowo „upust” we 

wskazanym zapisie 

 

4 

Załącznik nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) pkt 5 

ppkt 2 

 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie poniższego zapisu: 

Zamawiający usuwa zapis: 

• zmiana ceny ofertowej w przypadku 

zmiany taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
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• zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany taryfy 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego 

wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat.  

 

 

Zamawiającego wraz z dołączeniem 

taryfy cen i opłat.  

 

5 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących 

informacji: 

 

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy 

rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na 

świadczenie usług dystrybucji  

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada 

rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy 

nieokreślony? 

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów 

kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej?  

d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące 

umowy w terminach pozwalających na skuteczne 

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni 

do tej czynności Wykonawcę? (jeśli jest taka potrzeba) Czy 

umowy są zawarte na czas określony do 31.12.2020 r. i nie 

wymagają wypowiedzenia? 

e) 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? 

f) 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? 

 

 

Zamawiający informuje, iż 

a) Nie posiada umowy kompleksowej, ale 

osobne  umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej i umowę na świadczenie 

usługi dystrybucji. 

b) Umowa dystrybucji zawarta jest na czas 

nieokreślony. 

c) Umowa na sprzedaż energii jest na czas 

określony do dnia 31 grudnia 2020r. 

d) Umowa jest zawarta na czas określony 

e) Zamawiający ma zawarte umowy o 

świadczenie usług dystrybucji na czas 

nieokreślony 

f) Zamawiający nie ma zawartych 

umów/aneksów uniemożliwiających 

zawarcie nowej umowy sprzedażowej w 

terminach przewidzianych w SIWZ 

6 

SIWZ Rozdział 1 pkt 1.3 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie wartości 

podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej opcji 

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej 

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi  

530 000 kWh. Zamawiający gwarantuje, iż 

zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, 

niż 70 % wolumenu określonego w załączniku nr 

1 do SIWZ. 

 

7 

Załącznik nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) pkt 5 

ppkt 2 

Prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu na: 

 

Zamawiający może zwiększyć moc 

przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach 

określonych przez Zamawiającego w przedmiocie 

zamówienia grup taryfowych”. 
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„Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/umowną do 

obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w 

przedmiocie zamówienia grup taryfowych”. 

 

 

 

 

8 

Załącznik nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) pkt 5 

ppkt 2 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 

przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający 

może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) 

lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 

taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie 

Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w 

Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z 

uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 

następującego zapisu:  

 

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej 

możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały 

ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy.” 

 

 

Zamawiający dodaje następujący zapis: 

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy 

taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz 

wycenione w Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy.” 

 

 

9 

Załącznik nr 7 do SIWZ (Pełnomocnictwo) 

 

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? 

 

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 

10 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie 

umowy drogą korespondencyjną? 

 

 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną. 

11 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie 

umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 

Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który 

uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? 

 

 

Zamawiający dopuści zawarcie umowy z 

wybranym Wykonawcą na wzorze umownym 

Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, 

który uwzględniał będzie postanowienia 

Zamawiającego. 

 

12 
Załącznik nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) pkt 4 

(Rozliczenia) ppkt 1 

Zamawiający uwzględni wszystkie obowiązujące 

uregulowania prawne w zakresie prowadzenia 

rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-



Strona 4 z 4 
 

 

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? 

 

 

rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy 

przez OSD 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu.  
 

 

 

 


