
 

Baborów, dnia 12.02.2014r. 
Znak postępowania: L.dz. DA/ 317 /2014 
 
 
 
Numer ogłoszenia: 24331 – 2014 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, 
poz. 177) tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przekazuje poniższą 
treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie”. 
 
Pytanie 1.                                                                                                                                                                                    
Zwracamy się z prośba o podanie okresów wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów  sprzedaży 
energii elektrycznej.   
Odpowiedź 1. 
Zamawiający zobowiązał się do wypowiedzenia umów kompleksowych w terminie umożliwiającym 
rozpoczęcie umowy zakupu energii z wybranym Wykonawcą w dniu 01.04.2014r.  
 
Pytanie 2.                                                                                                                                                                                      
Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe  u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA ? 
Odpowiedź 2. 
Dla punktów poboru energii z grupy taryfowej Bx układy pomiarowo – rozliczeniowe  u Zamawiającego są 
dostosowane do usługi TPA. 
 
Pytanie 3.                                                                                                                                                                                     
W pkt 3.7 SIWZ widnieje następujący zapis: „Wypowiedzenie umów kompleksowych leży po stronie 
Wykonawcy”. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do w/w czynności? Zawracamy się                  
z prośbą o uzupełnienie załącznika nr 2 do umowy (pełnomocnictwa) o stosowny zapis. 
Odpowiedź 3.  
SIWZ, p. 3.7 przybiera treść: „Wypowiedzenie umów kompleksowych leży po stronie Zamawiającego”. 
 
Pytanie 4.                                                                                                                                                                                          
Dotyczy pkt. 3.7 SIWZ 
Wnosimy aby ostateczna ilość PPE oraz ostateczna ilość zużytej energii elektrycznej nie przekroczyła +/-20% 
ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź 4. 
Szacowana ilość zużytej energii zawiera maksymalną wielkość przewidzianego zużycia uwzględniającą +20%  
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Pytanie 5.                                                                                                                                                                                   
Czy w zakresie warunku przedstawionego w  części pkt. 5.3 oraz 6.3 SIWZ 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę 
energii elektrycznej  i świadczenie usług dystrybucji? 
Odpowiedź 5. 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę 
energii elektrycznej  i świadczenie usług dystrybucji z wyszczególnieniem wymaganej wielkości zużycia 
energii. 
 
Pytanie 6.                                                                                                                                                                                   
Zwracamy się z prośbą o zastosowanie w SIWZ oraz załączniku nr 10 do SIWZ aktualnej podstawy prawnej 
Prawa energetycznego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238). 
Odpowiedz 6. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par. 1 przyjmuje treść: 

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii 
elektrycznej na potrzeby obiektów ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na zasadach 
określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 
oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

 
Pytanie 7.                                                                                                                                                                                
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w § 6 ust.4 wzoru umowy na następujący: „Należności wynikające                    
z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku doręczenia faktury   
w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania – płatności należy dokonać nie później niż 
w 5 dniu od daty otrzymania faktury” 
Odpowiedź 7. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par. 6 ust. 4 pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie 8.                                                                                                                                                                                           
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 6 ust. 8 wzoru umowy. 
Odpowiedź 8. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par. 6 ust. 8 pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie 9.                                                                                                                                                                                   
W związku ze zmianą Prawa energetycznego wnosimy o zmianę zapisu w § 7 ust.5 na następujący: 
„Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku gdy 
Klient zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu 
płatności określonego w § 6 ust. 6. 
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 
Sprzedawcy następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich dostarczania.” 
Odpowiedź 9. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par. 7 ust. 5 pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie 10.                                                                                                                                                                                  
Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę 
uczciwej konkurencji, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 8  ust. 3 umowy. 
Odpowiedź 10. 
Ekwiwalentnym dla ust. 3 w par. 8 załącznika nr 10 do SIWZ jest ust. 4 tegoż paragrafu. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par.8, ust. 3 pozostanie bez zmiany. 
 



 

 
 
Pytanie 11.                                                                                                                                                                                     
Dotyczy § 8  ust. 4 umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu „odszkodowania” na „karę umowną” 
Odpowiedź 11. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par.8, ust. 4 pozostanie bez zmiany. 
 
Pytanie 12.                                                                                                                                                                               
Dotyczy § 9 umowy. Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo 
Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw 
majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej.  
Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że 
zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy                 
w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków.  
Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili 
obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania 
całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie SIWZ oraz Umowy § 9                   
o poniższy zapis: 
 "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 zmiany 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. Sprzedawca poinformuje Klienta na 
piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie 
zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą 
obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów 
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty". 
Odpowiedź 12. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par. 5, ust. 2 zawiera wnioskowaną treść. 
 
Powyższe zmiany i wyjaśnienie nie spowodują zmiany terminu składania ofert. 
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