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Proces zakupowy
1. W nawiązaniu do prezentacji Departamentu Zakupów: nie spotkaliśmy się z przepisem, który
wykluczałby możliwość złożenia oferty z konta innego podmiotu lub przez inny podmiot, niż
wskazany na formularzu, w związku z tym proszę o wskazanie podstawy prawnej, z której
wynika brak możliwości złożenia oferty z konta innego użytkownika lub z konta innej spółki
(w przypadku np. Grupy kapitałowej), aniżeli Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty.
Przedmiotowa kwestia związana jest ściśle ze sposobem konfiguracji i działania systemu SWPP2. W
celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności Systemu zakupowego SWPP2
Wykonawca zobowiązany jest do założenia konta w Systemie zakupowym. Podczas rejestracji konta
Wykonawca podaje dane rejestrowe jak również dane kontaktowe, w tym adres e-mail czy nr telefonu
do osoby wyznaczonej do kontaktu. Powyższe ma szczególne znaczenie, ponieważ wszystkie
zawiadomienia, pisma Zamawiającego są kierowane do Wykonawcy na adresy wskazane w Profilu
danego Wykonawcy. Jedynie zalogowany i aktywny Wykonawca może przystąpić do postępowania, a
w konsekwencji złożyć ofertę. Po przystąpieniu do postępowania wyświetlona zostanie zakładka
dedykowana rodzajowi odpowiedzi zbieranych przez Zamawiającego w danym etapie np. „Oferty” czy
„Wnioski”. Wykonawca, składając ofertę nie wypełnia już danych Wykonawcy w Formularzu oferty, a
jedynie informacje wymagane przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach. Z uwagi na powyższe
do Formularzy oferty automatycznie zaciągają się dane z Profilu Wykonawcy, zarejestrowanego w
Systemie i składającego ofertę. W przypadku sprzeczności pomiędzy Formularzem ofertowym a
dokumentami złożonymi przez Wykonawcę, co do danych Wykonawcy składającego ofertę, powstaje
wątpliwość, który Wykonawca de facto złożył ofertę w danym postępowaniu. Należy wskazać, że
decydującymi są dane wskazane w ofercie, ponieważ przez Formularz oferty Wykonawca deklaruje
chęć realizacji danego zamówienia za zaoferowaną cenę. W przypadku złożenia kilku ofert z tego
samego konta np. w przypadku przywołanej w pytaniu Grupy Kapitałowej, powstaje ryzyko odrzucenia
oferty, z uwagi na naruszenie art. 218 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę. Celem zmniejszenia tego ryzyka Zamawiający w odniesieniu do postępowań publicznych,
co do zasady wprowadza do Formularza oferty dodatkową rubrykę „Dane Wykonawcy”, w której
Wykonawca wpisuje „Dokładną nazwę oraz adres Wykonawcy, NIP”, niezależnie od danych
wypełnianych w Formularzu oferty automatycznie przez system. Niemniej zwracamy uwagę na fakt, iż
pełne wyeliminowanie przedmiotowego ryzyka następuje wówczas, gdy oferta składana jest wyłącznie
z konta danego Wykonawcy, a nie z konta innego podmiotu.
2. „Informacja z systemu na adres e-mail jest przesyłana jedynie, jeśli Zamawiający przekaże
informacje dokumenty poprzez zakładkę "pytań i odpowiedzi". Jeśli Zamawiający dołączy
jedynie w zakładce "dokumenty zamówienia", to Wykonawca takiej informacji nie
dostanie.”
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się poprzez System zakupowy
Zamawiającego SWPP2. Wyjaśnienia SWZ, zmiany SWZ oraz odpowiedzi na zadane pytania
Zamawiający zamieszcza w zakładce "Dokumenty zamówienia", gdzie dostępne są dla wszystkich
Wykonawców (dotyczy postępowań prowadzonych w formule otwartej, czyli znaczącej większości
postępowań prowadzonych na rzecz PGE Energia Ciepła oraz Spółek zależnych). Co do zasady

Wykonawcy, którzy zostali przez Zamawiającego powiadomieni o wszczęciu postepowania oraz
Wykonawcy, którzy zadali w postępowaniu jakieś pytanie (w tym wniosek o zmianę treści SWZ)
informowani są także poprzez zakładkę „Pytania/odpowiedzi” o opublikowaniu nowego dokumentu w
zakładce „Dokumenty zamówienia”. Niemniej, niezależnie od powyższego, Wykonawcy powinni śledzić
stronę internetową danego postępowania, w tym zakładkę „Dokumenty zamówienia”.
Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas prezentacji, zachęcamy do tego, by przed złożeniem
oferty dokonywali Państwo dodatkowej weryfikacji zakładki „Dokumenty zamówienia” celem
upewnienia się czy Państwa oferta lub dokumenty do niej załączane zostały przygotowane na
aktualnych/właściwych wzorach, obejmujących wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w toku
postępowania.
3. W nawiązaniu do panelu dotyczącego składania ofert: zauważyliśmy duży błąd w systemie
SWPP2 – system nie umożliwia podpisania oferty z dwóch różnych komputerów/różnych
lokalizacji. W przypadku podpisywania oferty przez więcej niż jednego pełnomocnika,
system przyjmuje podpis pierwszego z pełnomocników, po czym podpisanie oferty przez
drugiego pełnomocnika, ale już z innego komputera/z innego miejsca (lokalizacji) również
powoduje pojawienie się komunikatu o podpisaniu oferty, jednak w rzeczywistości oferta
nie zostaje podpisana. Prosimy o przyglądniecie się temu problemowi, gdyż nie zawsze
pełnomocnicy mają możliwość podpisać ofertę w tym samym miejscu (na tym samym
komputerze), z uwagi na inne miejsca świadczenia pracy.
Skierowaliśmy prośbę do dostawcy systemu, tj. firmy Marketplanet o sprawdzenie, czy System
Zakupowy SWPP2 (System) umożliwia podpisanie oferty z dwóch różnych komputerów i różnych
lokalizacji.
Pracownicy firmy Marketplanet przetestowali System, składając podpis najpierw na koncie nr 1
pierwszego komputera, a następnie do tej samej oferty na koncie nr 2 drugiego komputera.
Przeprowadzony test przebiegł pomyślnie i składanie oferty zakończono poprawnie bez opisanego w
pytaniu błędu. Pracownicy PGE S.A. również przeprowadzili tożsamy test na Systemie
”preprodukcyjnym”, który również został zakończony pomyślnie, a składanie oferty zakończono
poprawnie i bez błędu.
Informujemy, iż takie składanie ofert jest standardowym działaniem Wykonawców w Systemie i nie
posiadamy innych informacji o podobnych problemach przy opisanym powyżej sposobie składania
ofert. Jeśli zidentyfikują Państwo podobny błąd w przyszłości, przy kolejnym składaniu oferty,
uprzejmie prosimy o niezwłoczny kontakt ze wsparciem technicznym Systemu pod numerem telefonu
+48 22 25 72 225. Jednocześnie zachęcamy do jak najwcześniejszego składania ofert w
postępowaniach – w przypadku ewentualnych problemów technicznych, znalezienie odpowiednich
środków zaradczych będzie dzięki temu możliwe przed upływem terminu składania ofert.

Projekty inwestycyjne i modernizacyjne
1. Czy w projektach związanych z silnikami gazowymi przewiduje się zastosowanie
turbogeneratorów ORC celem uzyskania dodatkowej energii elektrycznej ze spalin? Pytanie
dotyczy zarówno silników gazowych, jak i turbin gazowych i odnosi się do sytuacji w których
ciepło ze spalin nie zostaje w całości zagospodarowane
Na chwilę obecną nie przewidujemy zastosowania turbogeneratorów ORC.
2. Czy biorąc pod uwagę liczbę inwestycji oraz prac remontowych, planują Państwo korzystać
z zewnętrznych zasobów i zlecać kompleksowy nadzór w postaci IK?

Co do zasady zakres powiązany z funkcją IK jest realizowany zasobami własnymi PGE Energia Ciepła. W
uzasadnionych przypadkach możliwe będzie częściowe wsparcie przez podmiot trzeci.
3. Czy firma inżynierska może uczestniczyć w projekcie i jakie ma spełnić wymagania.
Firma inżynierska może uczestniczyć w projekcie. Wymagania, które firma powinna spełnić
każdorazowo przedstawiane są w warunkach udziału w konkretnym postępowaniu przetargowym (w
zależności od zakresu projektu).
4. W zakresie telemetrii: :
a. czy planujecie Państwo w najbliższym czasie zakup/wdrożenie
telemetrycznych - jeżeli tak to w jakim zakresie jakiego typu?

systemów

W roku 2022 roku planowana jest rozbudowa obecnego systemu telemetrii sieci
ciepłowniczej w Gorzowie Wielkopolskim o ok. 290 węzłów cieplnych zlokalizowanych
na terenie miasta.
W roku 2022 również planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na
etapowe wdrożenie nowego systemu telemetrii sieci ciepłowniczej dla miasta Zgierz.
Obecnie zadanie jest na etapie opracowania zakresu prac oraz wymagań technicznych.
b. czy planujecie Państwo w najbliższym czasie zakup/wdrożenie systemów
efektywności energetyczne w zakresie zaawansowanego sterowanie węzłem w
budynku tzw. BES?
Aktualnie nie planujemy zakupu i wdrożenia systemów efektywności energetycznej w
zakresie zaawansowanego sterowania węzłem w budynku tzw. BES.
c. czy chcielibyście Państwo przetestować systemy telemetryczne pracujące w
najnowszej technologii NB-IoT - zarówno systemy do zdalnego odczytu liczników jak
i systemy do sterowania węzłem / regulatorem
W najbliższym okresie nie przewidujemy tego rodzaju testów.
5. Czy warsztaty będą dotyczyły zakupów materiałów eksploatacyjnych?
Na warsztatach poruszane są kwestie dotyczące zakupów materiałów eksploatacyjnych. Warsztaty
ukierunkowane są na przedstawienie głównych zakresów prac w ramach planów inwestycyjnych oraz
modernizacyjnych PGE Energia Ciepła.
6. Czy podczas warsztatów będą omawiane plany inwestycji w nowe źródła wytwórcze w PGE
Energia Ciepła w poszczególnych oddziałach, tj. np. w nowe turbozespoły z napędem
turbinami i/lub silnikami gazowymi?
Na warsztatach prezentowane są plany inwestycyjne poszczególnych Oddziałów i Spółek PGE Energia
Ciepła.

Regulacje prawne
1. Czy można zmieniać warunki płatności umowy, w szczególności dotyczy to zapłaty za sprzęt?
Nie za usługi.
W przypadku umów już zawartych, zasady dotyczące możliwości wprowadzenia zmiany do umowy są
każdorazowo określone w treści dokumentu. W przypadku umów planowanych do zawarcia
Wykonawcy mają możliwość wnioskowania o zmianę treści przygotowanego projektu umowy na
etapie postępowania.
2. W umowach zawieranych z Państwem znajdują się zapisy mówiące o Zabezpieczeniu
Należytego Wykonania Umowy. Ubezpieczyciele, do których występujemy o wystawienie
zabezpieczenia w dopuszczalnej formie gwarancji ubezpieczeniowej kwestionują zapis: „Z
zabezpieczenia Należytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności
prawo do pokrycia uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową lub
prawem zobowiązany był uiścić Wykonawca”. Ubezpieczyciele argumentują, że zapis ten
wkracza w sferę obowiązków publicznoprawnych i budzi wątpliwość, ze względu na fakt, że
zgodnie z ustawą PZP zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w tym odszkodowań i kar, a rozliczenia publicznoprawne
między podmiotami nie są objęte odpowiedzialnością wynikającą z gwarancji bankowych czy
ubezpieczeniowych. W związku z powyższym, Zamawiający umieszczając ten zapis w
umowie, blokuje Wykonawcy możliwość uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej jako
dopuszczalnej formy zabezpieczenia. Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu z umowy.
Od Wykonawcy zależy wybór formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Zamawiający nie
narzuca wyboru gwarancji ubezpieczeniowej. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż celem zabezpieczenia
jest zaspokojenie ew. roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.
3. W umowach zawieranych z Państwem na prace czyścicielskie umieszczane są zapisy o
rękojmi i gwarancji mimo, że efekty tych prac są zanikające i w związku z tym nie powinny
podlegać gwarancji. Prosimy zatem o wyjaśnienie, co ma obejmować gwarancja w
przypadku prac zanikających? Wnioskujemy o nie umieszczanie zapisów o rękojmi i
gwarancji w umowach na prace porządkowo-czystościowe.
W przypadku umów planowanych do zawarcia Wykonawcy mają możliwość wnioskowania o zmianę
treści przygotowanego projektu umowy na etapie postępowania. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w
sytuacji gdy umowa dotyczy szerszego zakresu prac niż tylko prace porządkowe (gdy prace porządkowe
są jedynie częścią prac planowanych do realizacji), zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi będą dotyczyły
całego zakresu określonego w treści umowy.

Komunikacja
Czy prezentacja dotycząca dzisiejszych warsztatów będzie udostępniona na stronie?
Prezentacja, odpowiedzi na zadane pytania i nagrania z warsztatów zamieszczone są na stronie PGE
Energia Ciepła pod linkiem https://pgeenergiaciepla.pl/przetargi/warsztaty-dla-wykonawcow

Czy można prosić o link do takiej checklisty?
Wszystkie materiały dotyczące warsztatów dla wykonawców dostępne są pod adresem
https://pgeenergiaciepla.pl/przetargi/warsztaty-dla-wykonawcow, z kolei dotyczące przetargów w
zakładce Przetargi https://pgeenergiaciepla.pl/przetargi
Lista kluczowych kwestii, na które powinni zwrócić uwagę wykonawcy składający oferty
w postępowaniach zakupowych znajduje się na slajdach nr 50-57 prezentacji z tegorocznych
warsztatów.
Szanowni Państwo. Uprzejmie proszę o wskazanie lokalizacji, z której będzie można pobrać
prezentowane materiały.
Prezentacja, odpowiedzi na zadane pytania i nagrania z warsztatów zamieszczone są na stronie PGE
Energia Ciepła pod linkiem https://pgeenergiaciepla.pl/przetargi/warsztaty-dla-wykonawcow

