Czernikowo, dnia 03.01.2019 r.
IWP.271.1.15.1.2018
Do wszystkich Wykonawców
nr post. 664489-N-2018
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 664489-N-2018 z dnia 28.12.2018 r.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy”,
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy
Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.
1. Pytanie
Załącznik nr 2 Wzór umowy § 2 ust. 4. 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. ”
Odpowiedź 1:
Stosowne zapisy znajdują się w § 11 ust. 1 pkt 4 i 7 wzoru umowy. Zamawiający nie przewiduje
korzystania z innych grup taryfowych niż wycenione w ofercie.
2. Pytanie
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 2:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
3. Pytanie
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
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Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za
jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź 3:
Zamawiający dołączył do SIWZ swój wzór pełnomocnictwa jako załącznik nr 2 do umowy. Treść
załączonego pełnomocnictwa zawiera zdaniem Zamawiającego wszystkie niezbędne zapisy potrzebne
Wykonawcy w trakcie świadczenia dostaw energii elektrycznej.
Niemniej Zamawiający dopuszcza udzielenie 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.
4. Pytanie
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 podjęcie dalszych
czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź 4:
Tak. Zamawiający posiada status odbiorcy uprawniający do wyboru sprzedawcy i nie są mu znane
okoliczności uprawniające OSD do zablokowania procedury zmiany sprzedawcy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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