Ostrowiec Świętokrzyski, 28 września 2021 r.
Or.271.18.3.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 udostępnia treść zapytań wykonawców
wraz z wyjaśnieniami zamawiającego oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski,
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: Zakup energii elektrycznej
dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
i spółek gminnych w latach 2022-2024.

gminnych

jednostek

organizacyjnych

Pytanie 1
Zamawiający wskazał jako spełnienie warunków Udziału w Postępowaniu przedstawienie
następującego dokumentu:
- umowa na świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD, lub oświadczenie, że zawrze taką
umowę najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku jeśli
Wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucji na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
Czy Zamawiający dopuści możliwość, przedłożenia oświadczenia o zawartej umowie
Dystrybucyjnej z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego, która będzie zawierać datę i
numer zawartej umowy?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia oświadczenia o zawartej stosownej umowie
z właściwym dla Zamawiającego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja S.A.),
które będzie zawierać datę i numer zawartej umowy, umożliwiającej sprzedaż energii
elektrycznej do PPE Zamawiającego za pośrednictwem sieci wskazanego powyżej OSD.
Pytanie 2
Pytanie Zwracamy się z prośbą o podanie adresu skrzynki Epuap.
Odpowiedź
Adres skrzynki Epuap: 84l2qws4o4.
Pytanie 3
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT
za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn.
zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za

pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie
informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i
dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma
dokument
w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki
lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również
aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez
zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych
określonych po podpisaniu umowy.
Pytanie 4
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu
umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
− nazwa i adres firmy;
− opis punktu poboru;
− adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
− grupa taryfowa (obecna i nowa);
− moc umowna;
− 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
− numer PPE
oraz dokumentów:
− Pełnomocnictwo,
− dokument nadania numeru NIP,
− dokument nadania numeru REGON,
− KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
− dokument potwierdzający umocowania 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. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo
energetyczne.
Odpowiedź
Zamawiający przekazał dane w wersji edytowalnej stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
Brakujące dane i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,
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będą przekazane przez Zamawiającego i Odbiorców Końcowych niezwłocznie po podpisaniu
umowy.
Pytanie 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość
świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?
Odpowiedź
Podane parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość
świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez OSD.
Pytanie 6
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 ? 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 ?
Odpowiedź
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.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi
w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić
dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź
Zamawiający oraz wszyscy odbiorcy końcowi z grupy zakupowej posiadają dokumenty
potwierdzające prawo swobodnego dysponowania obiektami do zasilania których dokonuje się
zakupu energii elektrycznej w ramach niniejszego postępowania.
Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy
drogą korespondencyjną.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
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Pytanie 9
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada obecnie umowy kompleksowe ? Jeżeli tak 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?
Odpowiedź
a) Odbiorca końcowy:
• Miejskie Centrum Kultury ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
REGON 001162220, NIP 661-14-09-833, PPE Browar Kultury, nr licznika
40441302 posiada umowę kompleksową w taryfie B 21
z okresem
wypowiedzenia 3 miesiące,
• Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, REGON 291009834, NIP 661-00-03-945, PPE Stragany Rynek,
nr licznika 56218259 posiada umowę kompleksową w taryfie C 11 z okresem
wypowiedzenia 3 miesiące.
b) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy.
Pytanie 10
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia
rozliczeń za zakupioną energię elektryczną
a) 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 ?
b) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym
jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych
jednostek organizacyjnych?
Odpowiedź
W załączniku nr 4 do SWZ dla każdego Odbiorcy końcowego oraz dla każdego PPE
przyporządkowano numer NIP. Zamawiający oczekuje, że:
- dla wszystkich Odbiorców końcowych z numerem NIP 661-00-03-945 tj. z nr NIP Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski rozliczanie będzie się odbywać wg litery a),
- dla podmiotów niezależnych od Gminy tj. posiadających własne nr NIP (zgodnie z wykazem
w załączniku nr 4 do SWZ rozliczanie będzie odbywać się odrębnie i indywidualnie dla każdego
z tej grupy odbiorców.
Pytanie 11
Dot. § 5 ust.2 załącznik 2,3 do SWZ
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie zwiększenie liczby punktów poboru, tak
aby nie doszło do przekroczenia 15% PPE ?
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Odpowiedź
§ 5 ust.2 załącznika 2, 3 do SWZ odnosi się do prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku
nr 4 do SWZ, nie do liczby Punktów Poboru Energii. Podana prognoza zużycia energii stanowi
jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie do
15% w odniesieniu do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców końcowych.
Pytanie 12
Dot. § 6 ust. 1 załącznik nr 2 i 3 do SWZ
a) Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w związku
z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE
występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące
czy 6 miesięcy?
b) wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 1 załącznik nr 3 do SWZ lub modyfikację : Strony ustalają
okres rozliczeniowy zgodny z okresem stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
c) bez przekazania przez OSD danych pomiarowych Wykonawca nie jest w stanie wystawić
faktury za faktycznie zużytą energie elektryczną , chyba, że Zamawiający chciałby otrzymywać
faktury szacunkowe?
Odpowiedź
Zamawiający przyjmuje proponowaną przez Wykonawcę modyfikację §6 ust.1 wprowadzając
zmianę zapisów w załącznikach nr 2 i 3 do SWZ.
§6 ust.1 przyjmuje nowe brzmienie: „Strony ustalają okres rozliczeniowy zgodny z okresem
stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”
Pytanie 13
Czy układy pomiarowe w taryfie Bx są dostosowane do procesu zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź
Układy pomiarowe w taryfie Bx są dostosowane do procesu zmiany sprzedawcy.
Pytanie 14
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii elektrycznej
będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne, czy może wystąpi także odsprzedaż?
Odpowiedź
Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne.
Pytanie 15
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza,
że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii
lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do
punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
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2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.),
co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem,
że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności
gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku
do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź
1) Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy,
2) Zamawiający nie posiada statusu prosumenta.
Pytanie 16
Czy dla któregokolwiek PPE Zamawiający ma zainstalowaną instalacje fotowoltaiczna
lub mikroinstalację ? Jeżeli tak wnosimy o wykreślenie przedmiotowego PPE.
Odpowiedź
Zamawiający na dzień udzielenia odpowiedzi nie ma zainstalowanej żadnej instalacji
fotowoltaicznej dla podanych PPE.
Pytanie 17
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby umów, które będą podpisywane w wyniku
rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego.
Odpowiedź
W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania przetargowego zostanie podpisana
jedna umowa generalna sprzedaży energii elektrycznej czynnej oraz około 30 umów sprzedaży
energii elektrycznej czynnej z Odbiorcami Końcowymi.

Ponadto dokonuje się sprostowania treści Specyfikacji Warunków Zamówienia we wskazanym
poniżej zakresie.
Rozdział 8 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca może polegać w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zdolnościach technicznych lub zawodowych (ust. 4 rozdziału 5) innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
2. Zobowiązanie podmiotu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
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2.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
4.1. oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku
podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać
złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Dokumenty wymienione w Rozdziale 11 pkt 2.1. i 2.3. oraz oświadczenie o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, dotyczące podmiotu na zasobach, którego
polega wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym do wykonawcy po
otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.
W ustępie 15 rozdziału 18 SWZ dodaje się punkt 7 w brzemieniu:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby załącznik nr 10 do SWZ albo inny
dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów wraz z oświadczeniem tego podmiotu o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój
potencjał) i braku podstaw do wykluczenia (JEDZ). (o ile dotyczy),

W związku z wprowadzonymi zmianami w Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonuje się,
na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, zmiany terminów określonych w dokumentach
zamówienia.
Określony w Rozdziale 17 SWZ „Termin związania ofertą” wynosi 90 dni to jest po zmianie
do dnia 17 stycznia 2021 r,
Określone w Rozdziale 19 SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 i 3
−
−

−

nowy termin składania ofert to 20 października 2021 r. godzina 1000
nowy termin otwarcia ofert to 20 października 2021 r. godzina 1100
nowy termin wniesienia wadium – najpóźniej do dnia 20 października 2021 r.
godzina 1000.
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Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza treść ogłoszenia
o wprowadzonych zmianach do treści pierwotnego ogłoszenia, wzór załącznika nr 10 do SWZ –
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz zaktualizowane:

− załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy,
− załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy generalnej,
− załącznik nr 2a do SWZ – wzór umowy sprzedaży.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

8|Strona

