Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Gubin, dnia 06.04.2021r.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. Postępowaniu

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów
Gminy Gubin”
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam,
że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej: SWZ), na który Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów z §7 ust. 7 dotyczącego bezwzględnego umieszczania na
fakturach mocy umownej, zabezpieczenia przelicznikowego oraz daty i wskazania licznika z odczytu
bieżącego i poprzedniego
Informujemy, że OSD przekazuje wykonawcom zużycie energii elektrycznej na danych punktach nie
uwzględniając przy tym ani zabezpieczeń ani odczytów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie 2.
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację nt. podziału wolumenu na strefy (ilość, lub %),
w taryfach: C12a; C12; C12b
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na zbyt dużą ilość dokumentów w sprawie
podziału wolumenu na strefy w taryfach C12a; C12; C12b - są one dostępne w siedzibie Urzędu
Gminy Gubin.
Pytanie 3:
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja
prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie
kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który
zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest
uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego,
z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy
ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia
z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte
w art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”.
W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania
dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne
określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji).
Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji
do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej

zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach
SWZ konstrukcja opcji jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danych
zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych precyzyjnych i jednoznacznych postanowień
umownych. W §4 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający zawarł zapisy: W toku realizacji umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej
energii, w zakresie do ± 20% względem ilości określonej w ust. 2 i § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Powyższe spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, uregulowanym
w art. 441 ustawy Pzp Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od
zlikwidowania lub dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia
zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe określonych załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do
umowy .Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa
opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Pytanie 4:
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Przerwa świąteczna sprawia, że
Wykonawca ma bardzo krótki czas na złożenie oferty. Oznacza to, że przygotowanie poprawnej
merytorycznie, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne. Wydłużenie
tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie
treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego. Dlatego też prosimy o przedłużenie
terminu składania ofert na dzień 09.04.2021r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie 5:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze 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?
b) 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. 2020 r. poz. 261 ze 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.

2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w
dokumentacji przetargowej?
W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu 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.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego
w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę
energii elektrycznej, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie
dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019
poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać
wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem
wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją
odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W związku z powyższym, w celu umożliwienia
złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający
posiada status wytwórcy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do
których Zamawiający posiada 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.) – dalej OZE. Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru
energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi,
w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej
wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w
mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE.
W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny
w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów
poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej
w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w
treści SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada statusu wytwórcy i prosumenta energii
odnawialnej.

Pytanie 6:
Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania przez
Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni
od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. W związku
z powyższym zwracamy się z prośba o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści:
,,Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę
standardów jakościowych obsługi odbiorcy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców''.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 7:
Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na poinformowanie
Zamawiającego o utracie prawa do bilansowania handlowego lub utracie ważności Generalnej

Umowy Dystrybucyjnej może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od
Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne
wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów
może nie dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się
jako nieproporcjonalny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 8:
Wykonawca prosi o weryfikacje nr PPE z załącznika 1A i podanie poprawnych danych. Wykonawca
wyjaśnia, że niektóre nr PPE są zdublowane. Wykonawca wyjaśnia, że poprawny nr PPE jest
niezbędny do zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zweryfikuje zdublowane nr PPE i przekaże poprawne dane
po wyborze wykonawcy.

