Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Termin wpływ wniosku
Zamawiający
Nazwa zamówienia
Znak sprawy

2 sierpnia 2021 rok (wniosek nr 1)
Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie zawartego Porozumienia w
imieniu i na rzecz Członków X Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku odbiorcom końcowym X Grupy Zakupowej Energetycznej
Związku Gmin Śląska Opolskiego
ZP.271.1.3.2021

Zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.
Wniosek 1.1
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy
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:
a) danych:
− adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
− numer NIP
− numer REGON
− adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
− przeznaczenie punktu poboru
− grupa taryfowa
− kod PPE
− roczny wolumen energii elektrycznej
− numer licznika
− numer aktualnie obowiązującej umowy
b) dokumentów:
− pełnomocnictwo
− 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

Załącznikiem nr 2 do SWZ jest zestawienie wszystkich punktów poboru energii, objętych zamówieniem
w postaci elektronicznego pliku w formacie „*xlsx”, czyli formacie czytanym przez aplikację Microsoft
Excel. W zestawieniu tym ujętych jest większość danych, o których mowa w pkt. a.
Natomiast załącznikiem do umowy, która zostanie zawarta przez poszczególnych zamawiających
z wybranym Sprzedawcą, będzie wykaz PPE danego Kupującego, zawierający również dane niezbędne do
wystawienia faktury oraz dane kontaktowe.
Ponadto, zgodnie z pkt. 7.5. SWZ, cyt.
„Każdy odbiorca końcowy udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw oraz przekaże wszystkie
niezbędne dane i informacje umożliwiające przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz
jeżeli to konieczne procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i przeprowadzenie
procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych.”
Do zawarcie umowy strony zobowiązane będą do przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów
formalnych, w tym dokument potwierdzający umocowanie prawne osób, która podpisały umowy.
Dotyczy to również złożonych pełnomocnictw.
Wniosek 1.2
Dotyczy: wykaz punktów poboru- załącznik nr 2 do SIWZ.
Czy punkty poboru wskazane w załączniku nr 2 wykaz ppe na NIP-y: 7511658419, 9910471296, 7511750349
są poprawnie przypisane do tych płatników?
Czy Zamawiający są świadomi, że jeśli chcą przepisać punkty pobory energii na innego płatnika powinni
przekazać protokoły zdawczo – odbiorcze?
Czy w wykazie punktów poboru są podane ppe z instalacją fotowoltaiczną, działająca na zasadzie
prosumenckiej? Jeśli tak Wykonawca wnosi o wyłączenie tych punktów z przetargu?

Czy dla Gmin Komprachcice, Głuchołazy, Otmuchów, Świerczów oraz Wołczyn w wykazie punktów znajdują
się punkty z zakończoną umową/umowami które nie powinny być zgłaszane ponownie punkty poboru
zostały zlikwidowane lub przekazane i nie powinny znaleźć się w wykazie
Informacje zawarte w załącznik nr 2 do SWZ (Wykaz PPE) uzupełniają opis przedmiotu zamówienia oraz
mogą być ewentualnie pomocne w określeniu wynagrodzenia za realizację zamówienia, w szczególności
cen jednostkowych dla poszczególnych grup PPE. Każdy Członek Grupy Zakupowej ZGŚO załączy Wykaz
PPE, zawierający szczegółowe informacje do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto należy
podkreślić, że wymagane pełnomocnictwa będą udzielone przez podmioty dysponujące danymi PPE.
W załączniku nr 2 do SWZ w przypadku:
• Gminy Głuchołazy – poz. 1184, 1196, 1201, 1203, 1205, 1343, 1356 i 1358 zostały wprowadzone
omyłkowo i nie należy ich uwzględniać;
• Gminy Komprachcice - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku – poz. 2475 została
wprowadzona omyłkowo i nie należy jej uwzględniać.
Wniosek 1.3
Dotyczy pełnomocnictwa do procedury zmiany sprzedawcy.
Czy Zamawiający dopuści podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy?
W związku ze zmianą Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej konieczne jest wskazanie sprzedawcy
rezerwowego dla punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że
sprzedawcą rezerwowym nie może być jednocześnie sprzedawca podstawowy. Na podstawie wzorów Pełnomocnictwa
dodanych do SIWZ nie jest możliwe zgłoszenie PZS, Operator Systemu Dystrybucyjnego odrzuci wniosek. Niezbędna
będzie zmiana i rozszerzenie zapisów zawartych na wzorach Pełnomocnictw, w zakresie sprzedawcy rezerwowego oraz
dotyczących czynności potrzebnych do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy w imieniu Zamawiającego
przez Wykonawcę. Dołączone do SIWZ wzór Pełnomocnictwa nie jest wystarczający do skutecznego przeprowadzenia
zmiany sprzedawcy na terenie OSD TAURON Dystrybucja S.A. Zgoda na zmianę treści wzoru Pełnomocnictwa nie
powinna być indywidulaną decyzją każdego z podmiotów biorących udział w postępowaniu tylko głównego
Zamawiającego.

Załącznikiem do umów będą wzory dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenie przez sprzedawcę
procedury „zmiany sprzedawcy” oraz procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej
i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji.
Natomiast zgodnie pkt. 42.1. SWZ cyt.
„Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie, o ile stosowne dokumenty
lub informacje nie zostały złożone wraz z ofertą, najpóźniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedłożyć Zamawiającemu:
1) wzory pełnomocnictw, umożliwiających przeprowadzenie czynności „zmiany sprzedawcy” oraz
przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i procedury
zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji, celem uzgodnienia (Gmina
Strzelce Opolskie może wnioskować o zmianę treści przedłożonych wzorów, przy czym
ostateczną decyzje podejmuje wybrany wykonawca), chyba że wykonawca zamierza
wykorzystać wzory z załącznika do SWZ. ...”
Zatem Wykonawca ma możliwość przedstawienia swoich wzorów dokumentów, które po uzgodnieniu
będą załącznikiem do umowy.
Wniosek 1.4
Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ „Projektowane postanowienia umowne”, § 6 ust. 8 i 9.
Wykonawca wnosi o modyfikację poniższych zapisów na następujące:
8.W przypadku stwierdzenia przez Kupującego: błędów w otrzymanej fakturze lub braku bądź błędów w wymaganym
załącznika do faktury lub w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej
faktury, Kupujący wystąpi do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres wskazany w § 9 ust. 1, z żądaniem
odpowiednio: korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie złożyć
stosowną reklamację do działu rozliczeń, a reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dniu.
9. Reklamacja nie zwalnia z zapłaty za fakturę, w uzasadnionych przypadkach płatność może zostać wstrzymana
i Kupujący otrzyma potwierdzenie przesunięcia terminu płatności do czasu otrzymania korekty do faktury. Kupujący nie
może odsyłać oryginałów faktur.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca nie może obciążyć Kupującego odsetkami za zwłokę w
płatności.

Zapisy § 6 projektu umowy o zamówienie publiczne precyzyjne określają zasady płatności. Zapisy te
zabezpieczają interes zarówno sprzedawcy jak i kupującego i nie są sprzeczne z obowiązującym prawem.
W szczególności określony w § 6 ust. 8 trzydniowy czas na wyjaśnienie daje potencjalne możliwości
zachowania terminu płatności, określonego w projekcie umowy.
Zamawiający wydatkujący środki publiczne musi kierować się zasadą szczególnej staranności, której
przejawem jest wstrzymanie płatności w przypadku stwierdzenia istotnego błędu w fakturze lub brak
wymaganego załącznika.
Wniosek 1.5
Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ „Projektowane postanowienia umowne”, §6 ust. 11
Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” Obciążenie konta bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne
z dokonaniem zapłaty, gdyż realizacją przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno
jest uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za
nią środków pieniężnych.

Zapis § 6 ust. 11 projektu umowy brzmi (cyt.):
„Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy”
Pod pojęciem „Sprzedawcy”, rozumie się wybranego w postępowaniu wykonawcę.
Wniosek 1.6
Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ „Projektowane postanowienia umowne”, §10 ust. 2
Wykonawca zwraca się o modyfikację zapisu:
Obowiązek przekazania poprawnych danych o punkcie poboru energii spoczywa na Zamawiających. Kupujący ma
prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, w przypadku zwłoki w rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej
do danego punktu PPE, w terminie określonym w odpowiednim załączniku do Umowy (załączniki nr … - …), z wyjątkiem
sytuacji gdy zwłoka ta spowodowana jest przekazaniem przez Gminę/Jednostkę błędnych dokumentów ,
Pełnomocnictwa, danych ppe, w tym także braku informacji o przepisaniu punktu poboru lub braku informacji o braku
zawartej umowy na dystrybucję, co skutkuje zgodnie z IRESiD wydłużeniem procedury zmiany sprzedawcy minimum
o 21 dni. pomimo przyjęcia przez Sprzedawcę pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, o
którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, wysokości obliczonej, zgodnie z formułą wskazaną w ust. 4; przyjmując:

W § 8 zawarto regulacje związane z procesem przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz
rozwiązania umów sprzedaży, kompleksowych i zawarcia umów dystrybucyjnych. Z zapisów tych
w szczególności wynika zobowiązanie Kupującego do terminowego przekazania dokumentów z tym
związanych a sprzedawcę do sprawdzenie ich poprawności. Określono również sposób postępowania
w przypadku stwierdzonych braków bądź błędów.
Natomiast zapisy § 10 ust. 2 dotyczą kary umownej w przypadku zwłoki w rozpoczęciu sprzedaży,
zawinionej przez sprzedawcę.

