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                                                                                                                            Góra Kalwaria , 2021.09.28 

ODPOWIEDŹ nr 1 do sprawy ZGK/ZO/08/2021   

         

 
Dotyczy:     postępowania przetargowego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO ogłoszonego  przez Zakład   

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii na „ Dostawę energii elektrycznej do obiektów     

Zamawiającego” -  nr  postępowania ZGK/ZO/08/2021    
 
  
                Zgodnie z art 135 ust.2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – [Dz. 
Ustaw 2019, poz.1843 z późn.zm.]  Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania w poniższym zakresie;    

 
1. 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 oczekuje stałej ceny w trakcie obowiązywania umowy i określił w § 5 ust. 3 
Załącznika nr 3 – Wzór umowy, że dopuszcza zmianę ceny jednostkowej jedynie w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania 
energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez 
Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy 
taryfowe są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi?  

Odpowiedź:  
Zamawiający podał w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, dane wszystkich 
Punktów Poboru Energii elektrycznej objętych zamówieniem, w tym: moce zamówione 
oraz grupy taryfowe, zgodnie z umowami zawartymi z OSD oraz PGE Obrót SA. 

3. Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPE objętych 
postępowaniem, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
wskazanych w SIWZ? 
Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zawarł dodatkowych umów ani aneksów, uniemożliwiających zawarcie 
umowy z nowym Wykonawcą. 

4. Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za 
wypowiedzenie umowy?  Jaki jest okres  wypowiedzenia umów? 

Odpowiedź:  
Zamawiający poinformował, że umowy rozdzielone dla 59 PPE obowiązują do 31-12-
2021 r. i nie wymagają wypowiedzenia, natomiast umowy kompleksowe zostały 
wypowiedziane i ulegną rozwiązaniu z dniem 31-12-2021 r. Zamawiający będzie 
oczekiwać jednak od Wykonawcy złożenia obecnemu sprzedawcy oświadczenia o 
nieprzedłużaniu obecnej umowy, zgodnie z ust. 2 Pełnomocnictwa (Zał. nr 1 do umowy). 
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5. Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, 
Zamawiający będzie chciał sam podpisać umowy? 

Odpowiedź:  
Dla 59 PPE Zamawiający zawarł umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony. W 
rozdzielenia umów kompleksowych lub uruchomienia nowego PPE będzie oczekiwać od 
Wykonawcy działania zgodnie z Pełnomocnictwem, którego mu udzieli, w tym 
przygotowania dokumentów i dokonania uzgodnień w celu zawarcia przez 
Zamawiającego umowy dystrybucyjnej, zgodnie z ust. 3 Pełnomocnictwa (Zał. nr 1 do 
umowy). 

6. Dotyczy §10 ust. 1 literka c UMOWA (wzór) 

Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być 
zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w 
postępowaniu. 

Odpowiedź:  
Zapis pozostaje bez zmian. Przedmiotem Zamówienia jest zakup energii elektrycznej na 
cały okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r., a Zamawiający określił w pkt 3.4. 
zapytania, że Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter 
orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w 
podanej ilości, której faktyczna wielkość ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie 
odczyty wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych. Zamawiający nie przewiduje 
uruchamiania nowych PPE ale musi zachować taką możliwość. 

7. Wykonawca prosi o usunięcie §13 UMOWA (wzór) 

Odpowiedź:  
Zapis pozostaje ze zmianami o których mowa poniżej. 

8. W przypadku braku zgody na usunięcie §13 UMOWA (wzór), Wykonawca prosi o 
zmniejszenie kar o połowę.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar do poziomu 10%. 

9. Wykonawca prosi o przesuniecie terminu składania ofert na 04.10.2021r. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
04.10.2021r. godz. 12:00. 
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