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Numer ogłoszenia: 190815 – 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.                                                                                                                                                                 
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 1. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par 6, ust. 4 pozostanie bez zmiany. 
  
Pytanie 2.                                                                                                                                                                    
W związku ze zmianą Prawa energetycznego zwracamy się z prośbą 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 2. 
Załącznik nr 10 do SIWZ, par. 7 ust. 5 przybiera treść: 
Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź wstrzymać 
dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię 
elektryczną o co najmniej 30 dni od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na 
piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do 
zapłaty zaległych należności. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 
przez OSD na wniosek Sprzedawcy następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających 
wstrzymanie ich dostarczania.” 

  
Pytanie 3.                                                                                                                                                                   
Czy istnieje możliwość wykreślenia zapisu z § 6 ust. 8 wzoru umowy? 
Odpowiedź 3. 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
  
 
 
 
 
Pytanie 4.                                                                                                                                                                   
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. 
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Odpowiedź 4. 
Na nienależyte wykonanie, albo zaniechanie wykonywania umowy opisane w par. 8 ust. 3 załącznika nr 10 
do SIWZ przez Wykonawcę ekwiwalentnym zapisem jest zapis par. 8, ust 4 oraz par. 7, ust. 5. 
Załącznik nr 10, par. 8, ust. 3 pozostanie bez zmiany.  
  
 Pytanie 5.                                                                                                                                                                 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 8  ust. 4 umowy na następujący: 

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy Zamawiający będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem: 
 

 
 
 

 
  
gdzie:  

 – wysokość kary umownej. 
 – poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.  

 – wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy)   
 – wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Zamawiającego dla danego roku 

(okresu dostawy) , Wolumen energii niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa 
zostanie skutecznie rozwiązana. 

 – cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu dostawy)                    
w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Zamawiający posiada stawki cenowe w podziale 
na strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć cena określona w strefie nr 1.  

 – aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku 
bilansującym określona w IRiESP + koszt  opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok (okres 
dostawy)  w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a ust 8 ustawy                   
z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz 
z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na dany rok (okres dostawy)  nie są znane, 
zastosowanie będzie mieć ostatnia, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat 
zastępczych obowiązująca w momencie naliczania kary umownej. 

Odpowiedź 5. 
Niniejsze postępowanie obejmuje okres jednego roku.  Załącznik nr 10, par. 8, ust. 3 pozostanie bez zmiany 
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