Oddział Terenowy
w Szczecinie
Szczecin, dnia 15 maja 2019 r.
SZC.WOP.260.13.2019

Uczestnicy postępowania
o udzielenie
zamówienia publicznego
<wszyscy>
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług
dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby obiektów położonych na terenie Zamawiającego
KOWR
OT
w
Szczecinie”.
Postępowanie
umieszczone
w
rejestrze
pod
nr
SZC.WOP.260.13.2019
W związku ze złożonymi zapytaniami w postępowaniu pn. „Kompleksową dostawę energii
elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby
obiektów położonych na terenie Zamawiającego KOWR OT w Szczecinie” umieszczonym w rejestrze pod
nr SZC.WOP.260.13.2019, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszcza na stronie
internetowej treść pytań zadanych przez Wykonawcę i wyjaśnienia.
Pytanie 1
Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości podpisania umowy na ogólnodostępnym wzorze Wykonawcy,
dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy. Rekomendujemy zawarcie umowy na danym wzorcu,
gdyż umowa kompleksowa przedstawiona przez Zamawiającego w sposób istotny odbiega od naszego
wzorca. Umowa kompleksowa wymaga tego aby w umowie znalazły się wszystkie postanowienia
uzgodnione z OSD w umowie generalnej. W tej umowie brak szeregu istotnych kwestii których wymaga
od nas OSD począwszy od obowiązków związanych ze świadczeniem usługi dystrybucji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ
o postanowienia uzgodnione przez Sprzedawcę z OSD, w tym m.in. o postanowienia dotyczące
obowiązków OSD wobec Zamawiającego, obowiązków i uprawnień Zamawiającego i OSD związanych z
układem pomiarowo-rozliczeniowym, oraz innych postanowień dotyczących stosunków Wykonawcy z
OSD wynikających z umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami a mających wpływ na przedmiot
umowy.
Pytanie 2
Wnioskujemy o modyfikację terminu rozpoczęcia realizacji zadania. Informujemy, iż każdą umowę należy
skutecznie zgłosić z min. 21 dniowym wyprzedzeniem. W związku z tym określenie, iż „zamówienie
będzie realizowane od dnia podpisania umowy” jest niewłaściwe. Wnioskujemy o konkretne określenie
daty obowiązywania umowy z adnotacją ”umowa obowiązuje od dnia …, jednak nie wcześniej niż po
skutecznym zgłoszeniu umowy i przyjęciu jej do realizacji przez OSD”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.
Zamawiający w rozdziale III pkt 15 SIWZ dokonuje modyfikacji w ten sposób, że dotychczasowy zapis
15. „Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.
Przez realizację umowy rozumie się wypowiedzenie obecnie zawartych umów oraz wykonanie wszystkich
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czynności niezbędnych do uruchomienia dostaw. Realizacja dostaw na podstawie zawartej umowy
nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez Zamawiającego zobowiązań.
Płatności będą realizowane od chwili przeniesienia i uruchomienia dostawy przez Wykonawcę”
zastępuje treścią:
15. „Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje na czas określony do dnia 30.04.2021 r.
Przez realizację umowy rozumie się wypowiedzenie obecnie zawartych umów oraz wykonanie wszystkich
czynności niezbędnych do uruchomienia dostaw. Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej nastąpi
nie później niż dnia następnego po dniu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących umów”.
Zamawiający w rozdziale VI (Termin realizacji zamówienia) SIWZ, dokonuje modyfikacji pkt 1 w
następujący sposób, że dotychczasowy zapis:
1.
„Zamówienie na każde zadanie częściowe będzie realizowane w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 30.04.2021 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1 Projektu umowy”.
zastępuje treścią:
1.„Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje na czas określony do 30.04.2021 r. lub do
wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4
ust. 1 Projektu umowy
2.Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego Wykonawcę dla każdego z zadań
częściowych rozpocznie się nie później niż dnia następnego po dniu wygaśnięcia aktualnie
obowiązujących umów.”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 Umowy (Termin realizacji) – załącznik nr 5 do SIWZ, w ten
sposób, że § 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: następujący sposób, że dotychczasowy zapis:
1.

Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje na czas określony do dnia 30.04.2019
r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej dla każdego z zadań częściowych dla danego
obiektu wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy rozpocznie się nie później niż dnia następnego
po dniu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących umów.
3. Wykonawca świadczyć będzie usługi od dnia wskazanego w § 3 ust. 2 odpłatnie. Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres trwania umowy, 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu.
Pytanie 3
Wnioskujemy o wykreślenie z Formularza cenowego określenia ” Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawcę w zestawieniu cenowym nie mogą być wyższe niż określone w aktualnej taryfie
Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ i nie zmienia zapisów Formularza cenowego.
Pytanie 4
Wnioskujemy o wykreślenie z zapisów umowy stwierdzenia :”Wykonawca oświadcza, że posiada
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”.
Świadczenie usługi dystrybucji odbywa się na podstawie umowy między Sprzedawcą a OSD.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę brzmienia § 2 Istotnych Postanowień Umowy –
załącznik nr 5 do SIWZ, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną o numerze ……………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w dniu …………………, której okres ważności przypada na dzień ……………. – kopia niniejszej koncesji
stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii generalnej umowy
dystrybucji zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji

3.
4.

5.
6.

energii elektrycznej umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnych OSD.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania
okresów wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.
W przypadku wygaśnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1 oraz gdy okres obowiązywania umowy, o
której mowa w ust. 2 jest krótszy niż czas trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobligowany jest
w terminie nie późniejszym niż 2 miesięcy przed datą wygaśnięcia koncesji lub umowy przedłożyć
Zamawiającemu aktualną koncesję na obrót energią elektryczna oraz aktualną generalną umowę
dystrybucyjną zawartą z OSD.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4 niniejszego
paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania
okresów wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.
Zamawiający określił szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną mające charakter jedynie
orientacyjny, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej
w czasie trwania umowy i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
elektrycznej w podanej ilości. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia
przedmiotowych ilości. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tego
tytułu. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia energii elektrycznej na podstawie
bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Pytanie 5
Wnioskujemy o wykreślenie kar z umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ i nie zmienia zapisów § 7 Istotnych Postanowień Umowy.
Pytanie 6
Wskazano, iż punkt poboru w grupie B11 posiadać będzie nową moc umowną o wartości 20 kW. Zmiana
mocy umownej następuje po aprobacie od OSD. Czy Zamawiający posiada zgodę od OSD? Jeśli nie, to
moc umowna powinna pozostać bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 7 maja 2019 r. dokonał modyfikacji w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie zadania
częściowego E wykreślając z tabeli w kolumnie nr 7 „Uwagi” całą jej treść w ten sposób, że wykreślono w
rubryce Uwagi zapis „Zamawiający w okresie obowiązywania nowej umowy wyznacza moc umowną o
wartości 20 kW”.
Pytanie 7
Co rozumieją Państwo pod pojęciem „dystrybucji” w tytule ogłoszenia?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga świadczenia przez Wykonawcę usługi kompleksowej w zakresie dostawy energii
elektrycznej, tj. usługi świadczonej na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży
i umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii.
Pytanie 8
W chwili obecnej na rynku energii elektrycznej nie istnieje sprzedawca energii elektrycznej poza
sprzedawcami z urzędu posiadający Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej
umożliwiającą zawieranie umów kompleksowych z innymi Odbiorcami niż Odbiorcy w gospodarstwach
domowych.
Tym samym w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
przetargu nie ma możliwości zgłoszenia się żaden Wykonawca poza funkcjonującym na danym obszarze
terytorialnym sprzedawcy z urzędu. W naszej ocenie taki stan rzeczy nie tylko promuję konkretny
podmiot w ramach ogłoszonego przetargu, ale wręcz powoduje, że jego ogłoszenie na takich warunkach
stanowi zaprzeczenie istoty postępowań przetargowych.
Prosimy o ponowną analizę ogłoszonego postępowania przetargowego i rozważenie ogłoszenia przetargu
wyłącznie na sprzedaż energii elektrycznej co umożliwi zgłaszanie się sprzedawców na warunkach
konkurencyjnych ofert, a tym samym zapewni Państwu możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 5c ustawy PZP oraz art. 3 pkt. 30 i art. 5 ust. 3 i 4 ustawy Prawo energetyczne
Zamawiający może udzielić przedsiębiorstwu zamówienia publicznego na usługę kompleksową. Przy
czym umowa kompleksowa może zawierać postanowienia umowy sprzedaży i umów o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji, zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego
z przedsiębiorstwem zajmującym się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
Zamawiający wymaga świadczenia przez Wykonawcę usługi kompleksowej w zakresie dostawy energii
elektrycznej, tj. usługi świadczonej na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży
i umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii.
Powyższe odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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