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Poznań, dnia 03 lipca 2020 r. 

 

Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.1.2020 

 

 

      Dotyczy postępowania na: „Dostawa energii elektrycznej do budynków 

zlokalizowanych w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, ul. Kościuszki 95  

i ul. Nowowiejskiego 37 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu” 

 

 

Źródło współfinansowania:  

a) Projekt pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020  

w latach 2015-2023- IZ dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014+” 

b) Projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach POPT 2014-2020 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ 

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.  

W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych. 
 

 

Pytanie 2 

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej u Państwa?  

 

Odpowiedź: 

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego jest ENEA S.A  

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań. 
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Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy  

na wzorze Wykonawcy?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy na wzorze Wykonawcy.  

 

 

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności  energetycznej 

(koszt zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących 

zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia 

w życie właściwych przepisów.    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia,  

poza sytuacjami określonymi w § 11 ust. 3 Załącznika nr 7 do SIWZ. 

 

 

Pytanie 5 

Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego wskazań liczników  

w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur 

szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowanych po otrzymaniu 

faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego 

środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia 

skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych  

oraz samodzielnego podawania odczytów rzeczywistych. 
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Pytanie 6 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu §6 ust.1 Załącznika nr 7 do SIWZ, poprzez zastąpienie  

go treścią:  

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie …. dni od daty wystawienia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 7 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu §6 ust.2 Załącznika nr 7 do SIWZ, poprzez zastąpienie go 

treścią:  

„Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej 

przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych  

na sfinansowanie zamówienia i zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. 

 

 

Pytanie 9 

Wykonawca prosi o usuniecie zapisu § 8 ust. 2 Załącznika nr 7 do SIWZ  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Pytanie 10 

Wykonawca prosi o usuniecie zapisu §8 ust.3 Załącznika nr 7 do SIWZ  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 11 

Wykonawca prosi o usuniecie zapisu §8 ust.5 Załącznika nr 7 do SIWZ  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 12 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na usunięcie §8 ust.2, ust. 3 i ust. 5  

Załącznika nr 7 do SIWZ, wykonawca prosi o zmianę zapisu  §8 ust.6 Załącznika nr 7 do 

SIWZ, poprzez zastąpienie go treścią: „Kara zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty 

doręczenie żądania zapłaty (wezwania do zapłaty) wraz z nota obciążeniową.”   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia §9 Załącznika nr 7 do SIWZ  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia §12 Załącznika nr 7 do SIWZ  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Pytanie 15 

Czy Zamawiający uznana spełnienie warunków udziału w postepowaniu, jeśli Wykonawca 

przedstawi referencję dostaw nadal wykonywanych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert?  

 

Odpowiedź: 

Na podstawie §2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  

okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126 ze zm.), w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z Uwagą 2 zawartą w pkt. 5.4. SIWZ  

„W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed 

upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w 

ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie 

zakończone i które spełniają warunki określone w pkt. 5.4.”. 

 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający uznana spełnienie warunków udziału w postepowaniu, jeśli Wykonawca 

przedstawi referencję dostaw wykonywanych przez okres krótszy niż 12 miesięcy?  

 

Odpowiedź: 

 

Wykonawca musi spełniać postawiony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt. 5.4. SIWZ tj. „Zamawiający 

uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych, 

niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy Wykonawca wykaże, 

że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej, każdą 

o wolumenie nie mniejszym niż 5000 MWh, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie”.  

Okres wykonywania przez Wykonawcę ww. dostaw nie stanowi warunku udziału. 

 

 

 



 
 

Strona 6 z 6 
 

Pytanie 17 

Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże wszelkie niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy w wymaganym przez Wykonawcę terminie i formacie. 
 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

   Zatwierdził: 

Dyrektor Departamentu Administracyjnego 

/-/ 

         Jolanta Kozubowicz 

 


