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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   

 
 

 
Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami treści SWZ udostępniona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej uPzp),  

 
w dniu  07.06.2021 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic na 
terenie miasta Bydgoszczy”, Nr sprawy 019/2021  

 
 
I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z dnia 02.06.2021 r.: 
1. Wykonawca wnosi o zmianę przewidywalnego terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej na 01.08.2021r. Zgodnie z IRiESD sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy 
musi poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy. W związku  
z tym, ze względu na procedury przetargowe nie mam możliwości rozpoczęcia świadczenia 
usługi od 01.07.2021r.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. Zgodnie z zapisami 
SWZ Rozdział IV „Dostawa energii elektrycznej rozpocznie się w najszybszym możliwym 
terminie, jednak - uwzględniając obowiązuje procedury w procesie zmiany sprzedawcy – art. 
4j ust.6 ustawy Pe, nie później niż w 25-tym dniu od dnia zawarcia Umowy w wyniku 
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.” Wskazany  w Załączniku nr 1 termin rozpoczęcia 
dostaw, to pierwszy dzień, w którym dostawy mogłyby się rozpocząć w związku z wygaśnięciem 
obecnie obowiązującej umowy. 

 

2. Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 

3. 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.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej zmiany 

podatku VAT? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 
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5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku akcyzowego?  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 

6. Wykonawca prosi o usunięcie §18 Załącznik nr 8 do SWZ. W przypadku braku zgody na 

usunięcie zapisu o karach, Wykonawca prosi o zmniejszenie wysokości kar o połowę oraz 

wydłużenie terminu płatności do 14 dni.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 

7. Wykonawca prosi o usunięcie §19 Załącznik nr 8 do SWZ. W przypadku braku zgody na 

usunięcie zapisu, Wykonawca prosi o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia na 3%.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. 

 

8. Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPE objętych postępowaniem 

przetargowym, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

wskazanych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie ma zawartych żadnych umów lojalnościowych, nie podpisał również aneksów 

promocyjnych. W odniesieniu do wszystkich PPE umowa na dostawę energii elektrycznej 

wygaśnie z dniem 30.06.2021 r. 

 

9. Wykonawca prosi o dostosowanie tabeli w Formularzu cenowym w ten sposób, aby można 

było podać opłatę handlową i jego wartość odrębnie, tj. nie uwzględniając tego kosztu w cenie 

jednostkowej energii. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. Zamawiający 

oczekuje podania przez wykonawcę uśrednionej ceny jednostkowej za MWh uwzględniającej 

wszystkie koszty, w tym opłatę handlową. 

 

10. Czy numery punktów poboru energii wskazane przez Zamawiającego są zgodne z numerami 

Punktów umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących 

podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)?  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak, numery PPE są aktualne, uwzględniają dokonaną przez OSD renumerację.  

 

11. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Tak. Zgodnie z treścią Rozdziału XIX SWZ zamawiający: 
„4.Wraz z umową zamawiający przekaże wykonawcy dokumenty rejestrowe (kserokopie): 
decyzja  
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o nadaniu nr NIP i Regon, dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu 
zamawiającego. 
5.Wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy: 
- Nazwa punktu poboru 
- Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu/działki, kod pocztowy) 
- Numer PPE 
- Parametry dystrybucyjne (moc umowna, grupa taryfowa) 
- Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy [MWh] 
- Nabywca (nazwa, adres, NIP) 
- Odbiorca (nazwa, adres) 
- Dane do przesyłania faktur 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego 
- Obecny sprzedawca 
- Zmiana sprzedawcy (pierwsza/kolejna) 
przekazane zostaną w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej na wskazany przez 
wykonawcę adres e-mail.” 

 

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Tak. Zgodnie z treścią Rozdziału XVII pkt 6. 

 

13. 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? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy 

nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Tak, parametry dystrybucyjne są zgodne. 

 
 
II. Udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Data i godziny 

otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.  
 
III. Udzielone wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (464976). 

 
 

p.o. DYREKTORA  
podpis nieczytelny 
Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 


