Warszawa, dnia 13 maja 2022 r.
numer postępowania: DAZ/ZP/4/2022

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), pn. „Sprzedaż energii
elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcy dotyczących Specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), które wpłynęły
do ww. postępowania, zgodnie z poniższym:
Pytanie nr 1:
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 (Word, 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
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury)
- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, z którym będzie zawierana
umowa sprzedaży energii elektrycznej
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
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- 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
- numer rachunku bankowego
Odpowiedź:
Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ) Zamawiający
zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy niezbędnych
informacji i dokumentów, w tym stosownych pełnomocnictw do skutecznego przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
W związku z powyższym Zmawiający informuje, że przekaże Wykonawcy dane oraz dokumenty,
o których mowa w pytaniu, niezwłocznie po zawarciu umowy, zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1
Projektowanych postanowień umowy (Zał. nr 2 do SWZ), w formie i formacie uzgodnionym z
Wykonawcą.
Zamawiający jednocześnie pragnie nadmienić, że przedmiotowe zamówienie obejmuje sprzedaż
energii elektrycznej do dwóch PPE w jednej lokalizacji – do siedziby Zamawiającego przy ul. ks. I.J.
Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Pytanie nr 2:
Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Zamawiający w dokumentach postępowania nie zawarł wzoru pełnomocnictwa dla Wykonawcy
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do przeprowadzenia wymaganych czynności według wzoru
powszechnie stosowanego przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego w zakresie
i o treści niezbędnej do skutecznego przeprowadzenia tej zmiany. Jeśli to będzie konieczne,
Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą treści ww. pełnomocnictwa. W uzasadnionym przypadku
Zamawiający może udzielić ww. pełnomocnictwa na wzorze powszechnie stosowanym przez
Wykonawcę, o ile Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do jego treści.
Pytanie nr 3:
Dotyczy § 9 ust. 5-8 załącznika Nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż
konieczne będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających z not obciążeniowych.
Ponadto Wykonawca powinien otrzymać informację z jakiego tytułu zobowiązany jest do zapłacenia kar
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umownych.
Dlatego też zwracamy się z prośbą o usunięcie § 9 ust. 6-8 załącznika Nr 2 do SWZ – Projektowane
postanowienia umowy oraz o modyfikację ust. 5 na następujący:
„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej. Zapłata należności nastąpi na rachunek
bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w ww. zakresie.
Zamawiający informuje, iż wraz z żądaniem zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 5 w Projektowanych
postanowieniach umowy (Zał. nr 2 do SWZ) zostanie wystawiona i przekazana Wykonawcy nota
obciążeniowa.
Powyższe odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców.
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