
 Biała Podlaska 12.11.2012r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego: wykonanie  dostawy  energii  elektrycznej  do  budynków 
ZGL (Identyfikator sprawy D/9/2012)

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U.  Nr  19,  poz.  177  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą”,  w  związku  ze  złożeniem  przez 
Wykonawców  wniosków  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
(SIWZ) dotyczących przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy energii  elektrycznej do 
budynków ZGL (Identyfikator sprawy D/9/2012), wyjaśniam:

 

Zapytanie III z dnia 07.11.2012r.:

 

Pytanie 1.

Proszę  o  wykreślenie  z  par.6  pkt.5  projektu  umowy a  w zamian wydłużenie  terminu płatności 
faktury  w  pkt.4  do  40  dni.  Wykonawca  nie  może  zagwarantować  określonego  w  par.6  pkt.5 
terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie  wyraża  zgody na zmianę  wzoru umowy w proponowanym zakresie.  Terminy 
doręczenia i płatności określone przez umowę są wystarczająco wydłużone, aby móc je zachować w 
trakcie realizacji umowy.

 

Pytanie 2.

Proszę o modyfikację w art.6 pkt.7.  Treść przed zmianą: ”Zapłata za sporną fakturę nastąpi po 
rozpatrzeniu  reklamacji”,  treść  po  zmianie:  ”Wniesienie  przez  Zamawiającego  reklamacji  do 
Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na 
fakturze”.

Odpowiedź:

patrz: odpowiedź na pytanie nr 9 zapytania II z 05.11.2012r.

 

Pytanie 3.

Wnosimy o wyłączenie z par.9 pkt 1 (projekt umowy) obowiązku zachowania formy pisemnej dla 
przypadków, o których mowa w par.6 pkt.2a i 2c. Zmiana cen w tym zakresie powinna następować 
z dniem wejścia w życie przepisów prawa regulujących powyższe stawki podatkowe. Co wiąże się 
ze  zmianą  w par.7  pkt  9  umowy,  który również  musiałby dopuszczać  możliwość  zmiany ceny 
jednostkowej w razie niezależnych od Sprzedawcy zmian przepisów prawa, zmieniających stawki 
podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiany powinny nastąpić automatycznie, odpowiednio o 
kwotę podatku wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 
podatkowego z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.”

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w proponowanym zakresie. Formularz 
cenowy,  który  będzie  załącznikiem  do  umowy,  zawiera  ceny  jednostkowe  i  inne  składniki 
cenotwórcze, które winny odzwierciedlać faktyczny stan realizacji umowy. Wymóg aktualizowania 
warunków  umowy w  trakcie  jej  realizacji  nie  stoi  w  sprzeczności  z  obowiązkiem stosowania 
nowych składników cenotwórczych z dniem wejścia w życie przepisów prawa regulujących ich 
wprowadzenie. Przepisy te zawierają najczęściej okres vacatio legis w zupełności wystarczający do 
ujęcia  ich w umowie,  każdorazowo przy sporządzaniu aneksu do umowy można także określić 
termin wejścia w życie zmienianych zapisów. Patrz także:  odpowiedź na pytanie nr 7 zapytania II z 
05.11.2012r.

 

Pytanie 4.

Czy  posiadają  Państwo  obecnie  umowy  kompleksowe  czy  rozdzielone  umowy  na  sprzedaż  i 
dystrybucję energii elektrycznej?

Odpowiedź:

W chwili obecnej obowiązują rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

 

Pytanie 5.

W nawiązaniu do par.19 pkt.2 czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy dla 
każdego punktu poboru wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź:

Tak

 

Pytanie 6.

Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony?

Odpowiedź:

Aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony do 31.12.2012r.

 

Pytanie 7.

Proszę  o  określenie  kto  jest  w  tej  chwili  dystrybutorem  i  sprzedawcą  energii  elektrycznej  w 
poszczególnych PPE.

Odpowiedź:

Dystrybutorem jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Sprzedawcą jest ENERGA – Obrót S.A., ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk

 

Pytanie 8.

Wnosimy o podanie informacji czy Zamawiający sam przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy? 
Jeżeli  nie,  to  czy  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  stosownego  pełnomocnictwa  do 
reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży?

Odpowiedź:

Procedura  zmiany  sprzedawcy  będzie  leżeć  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  udzieli 



stosownego  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  przed  OSD  w  kwestiach  związanych  ze 
zgłoszeniem umowy sprzedaży.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą jej zmiany.

Zamawiający, w związku z wyjaśnieniami nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.


