BIURO

Warszawa, dnia 29.06.2020 r.

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

BDG–WZP.261.6.2020

Do Uczestników postępowania

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawy”, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy Al. Solidarności 77 i ul. Długiej
23/25 w Warszawie, poniżej przedstawiam treść złożonych pytań Wykonawcy wraz z
odpowiedziami:
Pytanie 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 wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia tylko w zakresie określonym
w paragrafie 15 IPU stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Pytanie 2.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu Rozdz. 5 SIWZ według poniższego wzoru: „Zamówienie
musi zostać zrealizowane w terminie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2022 r., po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 3.
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 posiada zawartych umów ani aneksów do umów w ramach lojalnościowych
akcji promocyjnych uniemożliwiających zawarcie nowej umowy sprzedaży energii
elektrycznej w terminie podanym w SIWZ.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający uznana spełnienie warunków udziału w postepowaniu, jeśli wykonawca
przedstawi referencję dostaw wykonywanych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź:
Zamawiający określił spełnienie warunków udziału w postępowaniu w SIWZ, w pkt 7 SIWZ
pt.: „Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełniania tych
warunków”.
Pkt 7.2. SIWZ określa wymogi Zamawiającego w zakresie podania wykazu zrealizowanych
lub realizowanych dostaw energii elektrycznej.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do lokali objętych postępowaniem?

Odpowiedź:
Tak. Oba budynki objęte postępowaniem są w trwałym zarządzie Zamawiającego.
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Pytanie 6.
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 innych sposobów rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną niż
podane w SIWZ i IPU stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Mateusz Saczywko
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