
Biała Podlaska 07.11.2012r.

 

 

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 I z dnia 05.11.2012r.:

 

Pytanie 1.

Wnosimy o usunięcie zapisów z §6 ust.3.

Zmiany  Umowy  w  zakresie  zmiany  cen  są  dopuszczalne  w  przypadku  zmiany  kosztów 
wpływających na kalkulację  cen energii  elektrycznej,  a  w szczególności w przypadku zmian w 
przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub 
zmian innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa 
skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach 
ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o 
wartość wynikającą z powyższych zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawarł takiego zapisu ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ani we 
wzorze umowy. SIWZ nie posiada podziału na paragrafy,  natomiast, § 6 ust.  3 umowy zawiera 
zasady waloryzacji cen jednostkowych, które w żaden sposób nie są związane z zadanym pytaniem.

Pytanie 2.

Wnosimy o uzupełnienie §8 Wzoru Umowy o następujący zapis:

W  przypadku  skorzystania  przez  Klienta  z  prawa  do  wypowiedzenia  umowy  Klient  zostanie 
zobowiązany  do  zapłaty  odszkodowania,  którego  wysokość  wyznaczona  będzie  na  podstawie 
wzoru określonego poniżej:

Wo=(Ez-Ew)*(Ce-K)

gdzie:

Wo – wysokość odszkodowania

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta

Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczenia odszkodowania

K  –  aktualna  wartość  podatku  akcyzowego  +  cena  minimalna  energii  elektrycznej  na  rynku 



bilansującym  określona  w  IRIESP  +  koszt  obowiązków  wynikających  Prawa  energetycznego 
obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w proponowanym zakresie. Zgodnie z art. 
145  ustawy  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany 
okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Wykonawca w 
takim  przypadku  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części 
umowy. Zgodnie z tymi przepisami Wykonawcy nie mogą przysługiwać w takim przypadku żadne 
roszczenia poza zapłatą za wykonaną część umowy.

 

Pytanie 3.

Wnosimy o uzupełnienie Wzoru Umowy o zapis:

„Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji  praw i  przyjęcia  obowiązków z niniejszej  Umowy na inny podmiot  za zgodą 
Sprzedawcy wyrażoną w formie  pisemnej,  przy  czym  zgoda ta  może  zostać  uzależniona  od  spełnienia  przez Cesjonariusza 
określonych warunków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w proponowanym zakresie.  Przepisy 
dotyczące  cesji  reguluje  kodeks  cywilny,  który  ma  zastosowanie  do  spraw  nieuregulowanych 
bezpośrednio w umowie. Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania takich zapisów do 
umowy.

 

Zapytanie II z dnia 05.11.2012r.:

 

Pytanie 1.

W  rozdziale  IV  p.4  ppkt.4.3  SIWZ  –  jest  zapis:”…Wykonawca  wpisze  dla  poszczególnych 
budynków proponowaną grupę taryfową , ceny jednostkowe (w zaokrągleniu do czterech miejsc po 
przecinku), a następnie obliczy wartość bez podatku VAT mnożąc cenę jednostkową przez wielkość 
szacunkowego zużycia energii i zaokrąglając do pełnych groszy…”. Ponadto w załączniku nr 3 do 
SIWZ jest kolumna: „Proponowana grupa taryfowa”. Prosimy Zamawiającego o wskazanie grup 
taryfowych,  ponieważ  jest  to  niezbędne  do  prawidłowego  i  rzetelnego  przygotowania  oferty. 
Jednocześnie prosimy o uwzględnienie tego faktu w zapisie rozdziału IV p.4 ppkt.4.3 SIWZ.

Odpowiedź:

Obowiązujące i preferowane przez Zamawiającego grupy taryfowe wymienione zostały w kolumnie 
5  załącznika  nr  3  do  SIWZ:  formularz  cenowy.  Jeżeli  nie  występują  różnice  pomiędzy 
wymienionymi  grupami  taryfowymi,  a  odpowiadającymi  im  grupami  stosowanymi  przez 
Wykonawcę, należy zastosować grupę taryfową z kolumny 5 formularza cenowego.

 

Pytanie 2.

W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §1 ust.2 p.g. widnieje zapis: „okres rozliczeniowy 
–  okres  pomiędzy dwoma kolejnymi  rozliczeniowymi  odczytami  urządzeń  do  pomiaru  mocy i 
energii  elektrycznej  – zgodnie z  okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD”.  Prosimy o 
modyfikację zapisu na: „okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi 
odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej”.

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający 
przywiązuje wagę do zgodności okresów rozliczeniowych dotyczących zarówno sprzedaży, jak i 
dystrybucji  ze  względu  na  konieczność  rozliczeń  kosztów  dla  poszczególnych  obiektów 
wchodzących w zakres zamówienia.

 

Pytanie 3.

W  załączniku  nr  7  do  SIWZ  –  projekt  umowy  w  §3  ust.2  widnieje  zapis:  „W  przypadku 
niedotrzymania  jakościowych  standardów  obsługi.  Zamawiającemu  na  jego  pisemny  wniosek 
przysługuje  prawo  bonifikaty  według  stawek  określonych  w  §  38  Rozporządzenia  Ministra 
Gospodarki z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. nr 128, poz. 895) lub w każdoczesnym później 
wydanym akcie prawnym określającym te stawki.” Informujemy, że ww. Rozporządzenie zostało 
zmienione  i  jest  nieaktualne  a  także  paragraf  odnoszący  się  do  standardów  jakości  obsługi. 
Obowiązującym jest  Rozporządzanie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  11  sierpnia  2011r.  w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz.  U.  nr  189  poz.  1126).  Z  uwagi  na  powyższe  przedmiotowy  zapis  powinien  zostać 
zmodyfikowany.  Zwracamy  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  modyfikację 
zapisu do treści: „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu 
na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie   szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. nr 189 poz. 
1126)  lub  w  każdym  później  wydanym akcie  prawnym dotyczącym  jakościowych  standardów 
obsługi.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża  zgodę na  zmianę  zapisu  §  6  załącznika  nr  7  do  SIWZ – wzoru  umowy 
zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do treści załącznika 
nr 7 do SIWZ wzoru umowy.

 

Pytanie 4.

W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy §5  – Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawianie 
numeracji zapisów. 

Odpowiedź:

Zamawiający dokona poprawek w treści § 5 załącznika nr 7 do SIWZ wzoru umowy.

 

Pytanie 5.

W załączniku nr  7  do  SIWZ – projekt  umowy §5 ust.3  –  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o 
dokonanie  następującej  modyfikacji  przedmiotowego  zapisu:  „Rozliczenia  kosztów  sprzedanej 
energii  odbywać  się  będą  na  podstawie  odczytów  rozliczeniowych  układów  pomiarowo-
rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  wzoru  umowy  w  proponowanym  zakresie,  patrz 
odpowiedź na pytanie nr 2.

 

Pytanie 6.



W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy §5 ust.5 Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu: 
„W  przypadku  braku  danych  z  urządzeń  pomiarowych  układu  pomiarowo-rozliczeniowego  z 
przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  rozliczenie  dokonane  zostanie  w  oparciu  o 
prognozowane zużycie energii  elektrycznej średniego dobowego zużycia energii  elektrycznej  na 
podstawie  poprzedniego  okresu  rozliczeniowego”.  Rozliczenia  dokonywane  są  zgodnie  z 
podawanymi  przez  operatora  rzeczywistymi  odczytami,  stosowanie  natomiast  rozliczeń  na 
podstawie  prognoz  może  spowodować  zwiększenie  liczby  korekt  z  tytułu  niewłaściwego 
oszacowania zużycia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu § 5 ust. 5 załącznika nr 7 do SIWZ – wzoru 
umowy. Odpowiednia zmiana zostanie dokonana we wzorze umowy.

 

Pytanie 7.

W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy §6 ust.3 widnieje zapis: „zmiana cen jednostkowych 
w wyniku waloryzacji wynagrodzenia odbywać się może według następujących zasad: w okresie 
pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest do zachowania cen 
zaoferowanych w ofercie, w kolejnych latach obowiązywania umowy, jednak nie częściej niż raz w 
roku,  ceny  podane  w  ofercie  mogą  ulegać  zmianie,  o  wartość  nie  wyższą,  niż  aktualnie 
obowiązujący w danym okresie  średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych 
publikowany przez GUS.” Z  uwagi na fakt, iż zmiany, o którym mowa jest w §6 ust.2 wchodzą w 
życie automatycznie w skutek wprowadzenia zmian przez ustawodawcę Wykonawca zwraca się z 
prośbą o dokonanie następującej  modyfikacji  w/w zapisu: „ceny energii  elektrycznej, o których 
mowa w niniejszej umowie, zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi  przepisami,  od  dnia  ich  wejścia  w  życie.”  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o 
uwzględnienie powyższej zmiany w §7 ust.9 oraz §9 ust.1.

Odpowiedź:

§ 6 ust. 3 reguluje jedynie zasady zmiany cen jednostkowych w przypadku wymienionym w § 6 ust. 
2 lit.  e)  wzoru umowy,  tj.  w zakresie waloryzacji  wynagrodzenia,  która została  przewidziana z 
uwagi na 3 letni okres obowiązywania umowy. Pozostałe warunki zmiany i wprowadzenia nowych 
cen zostały zawarte w rozdz. VIII pkt 8 SIWZ oraz w § 7 ust. 9: „Zmiana umowy może nastąpić na 
pisemny wniosek którejkolwiek ze stron i wprowadzony na podstawie aneksu do umowy, wniosek 
w zakresie zmiany wysokości cen jednostkowych powinien zawierać wskazanie podstawy zmiany 
cen, przepisów prawnych powodujących konieczność zmiany, termin wejścia w życie nowych cen 
oraz kalkulację wysokości zmiany cen”.

 

Pytanie 8.

W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §6 ust.6 prosimy o modyfikację zapisu na: „W 
przypadku doręczenia faktury bez zachowania terminu określonego w pkt. 5, Zamawiający dokona 
płatności  najszybciej  jak  to  możliwe,  przy  czym  nowy  termin  płatności  Zamawiający  ustali 
każdorazowo z Wykonawcą”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w proponowanym zakresie. Rozwiązanie 
takie,  tworzy  niedookreślenie  zasad  dotyczących  dostarczania  i  płatności  faktur,  które  mogą 
tworzyć problemy na etapie wykonywania umowy.

 

Pytanie 9.



W  załączniku  nr  7  do  SIWZ  –  projekt  umowy  w  §6  ust.7  widnieje  zapis:  „W  przypadku 
uzasadnionych  wątpliwości  co  do  prawidłowości  wystawionej  faktury  adresat  faktury  złoży 
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona 
przez  Sprzedawcę  w  terminie  do  14  dni.  Zapłata  za  sporną  fakturę  nastąpi  po  rozpatrzeniu 
reklamacji.” Zwracamy się z prośbą i zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w umowie, 
która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą ww. zapis został zmodyfikowany do treści: „W 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury 
złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 
dni.  Reklamacje nie  zwalniają  Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności  wynikających z 
faktury.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający, 
biorąc  pod  uwagę  dotychczasowe  doświadczenia,  stoi  na  stanowisku,  że  płatność  za  fakturę 
powinna nastąpić po rozpatrzeniu reklamacji i ewentualnym skorygowaniu nieprawidłowości, tj za 
prawidłowo wystawioną fakturę, z określonym na nowo terminem płatności umożliwiającym jej 
zapłatę zgodnie z umową.

 

Pytanie 10.

W załączniku nr  7  do  SIWZ – projekt  umowy w §8 ust.1-3 Wykonawca zwraca  się  z  prośbą 
usunięcie przedmiotowych zapisów tj. wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie 
odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). 
Prosimy  o  modyfikację  zapisów  do  treści:  „Strony  ponoszą  wobec  siebie  odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  wzoru  umowy  w  proponowanym  zakresie.  Kary 
umowne wymienione w § 8 wzoru umowy odnoszą się do sytuacji, w których trudno byłoby ustalić 
wymierną szkodowość Strony. Zamawiający uzupełni zapis tego § o dodatkowy punkt o treści: „W 
sprawach  innych  niż  wymienione  w  ust.  1-4  Strony  ponoszą  wobec  siebie  odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).” Odpowiednia 
zmiana zostanie dokonana we wzorze umowy.

 

Zmieniony  w  wyniku  powyższych  wyjaśnień  Załącznik  nr  7  do  SIWZ –  wzór  umowy został 
opublikowany  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  z  odnośnikiem  w  nazwie  pliku  „po 
zmianach”. Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

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


