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Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej” 

 

 Uprzejmie informuję, że w dniu 07.06.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania  

Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
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Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Ad 1 

Zamawiający uznaje za oczywisty fakt, iż rozliczenia za energię elektryczną są prowadzone na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD. 

 

Ad 2 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w dniu 8.06.2017 - Zapytania i 

odpowiedzi (4), pytanie nr 5 oraz w dniu 6.06.2017 r. – Zapytania i odpowiedzi (3), pytanie nr 2. 

 

Ad 3 

Zgodnie z §4 ust. 4 wzoru umowy cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, a zatem również koszty przygotowania zestawienia stanowiącego załącznik do faktury za 

ostatni okres rozliczeniowy, zawierającego odczyty stanu początkowego, na dzień 1 stycznia 2018 

roku i stanu końcowego, na dzień 31 grudnia 2018 roku dla każdego układu pomiarowego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 

 

Ad 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. Regulacja §4 ust. 11 wzoru umowy 

dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy świadczenie drugiej strony z powodów tam wskazanych jest 

wadliwe, stąd nie zmienia zasady jednoczesności świadczeń. Nie ma racjonalnych powodów, dla 

których Zamawiający miałby dokonywać płatności np. według zawyżonych stawek lub za energię 

pobraną w obiektach nie będących własnością Zamawiającego. 

 

Ad 5 

Faktury nie muszą być wysyłane listem zwykłym. Vide Zapytania i odpowiedzi (4), pytanie nr 4. 

 

Ad 6 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w dniu 8.06.2017 - Zapytania i 

odpowiedzi (4), pytanie nr 7. 

 

Ad 7 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w dniu 8.06.2017 - Zapytania i 

odpowiedzi (4), pytanie nr 8. 
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Ad 8 

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy. Wzór ten był wielokrotnie stosowany 

na przestrzeni ostatnich lat i nigdy nie był kwestionowany przez OSD. Zamawiający nie wyraża 

zgody na propozycję wykonawcy. 

 

Ad 9 

Wszystkie umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony, a okres od zawarcia umowy 

sprzedaży energii elektrycznej do rozpoczęcia świadczenia sprzedaży energii jest wystarczająco długi 

do przeprowadzenia procedury zgłoszenia do OSD zmiany sprzedawcy energii.  

 

Ad 10 

a) nieokreślony 

b) nie dotyczy 

c) Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w dniu 8.06.2017 - Zapytania i 

odpowiedzi (4), pytanie nr 2. 

d) Zamawiający wskazał obecnego sprzedawcę energii elektrycznej dla każdego PPE w załączniku 

nr 1 do SIWZ. 

 

Ad 11 

Zapis zaproponowany przez wykonawcę nie jest niezbędny. Zmiana taryfy odbywa się wyłącznie w 

drodze aneksu do umowy zawartej z OSD. 

 

Ad 12 

Zapis zaproponowany przez wykonawcę nie jest niezbędny w świetle art. 140 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje dodania nowego PPE. Zmiana polegająca na dodaniu nowego PPE, a 

także przyjęciu do rozliczeń taryfy, na którą wykonawca nie złożył oferty wykraczałaby poza zakres 

przedmiotu zamówienia. Zmiana taryfy, z oczywistych względów, może się odbyć wyłącznie na 

taryfę stanowiącą przedmiot oferty. Określenie, po terminie składania ofert i po zawarciu umowy, 

ceny dla innej taryfy, nie objętej przedmiotem zamówienia, stanowiłoby naruszenie ustawy Pzp.  

 

Ad 13 

Vide odpowiedź do pytania nr 12. 

 

Ad 14 

Są dostosowane. 

 

Ad 15 

Pytanie zostało powtórnie zadane przez wykonawcę – vide pytanie nr 1. 

 

Ad 16 

Numer NIP, a także nazwa i adres nabywcy/płatnika są wskazane w wykazie PPE stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie drugiego zdania w §4 ust. 13 

wzoru umowy. 

 

Ad 17 

W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., KIO 24/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

„Cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest trwałość, rozumiana w ten sposób, że ustawa nie 

przewiduje możliwości dowolnego rozwiązywania tego stosunku przez żadną ze stron (…)”. Krajowa 

Izba Odwoławcza stwierdziła również, że z przepisów Pzp nie wynika zakaz stosowania przepisów 

kodeksu cywilnego w przypadku postanowień umowy dotyczących możliwości wypowiedzenia 

umowy. „Ustawodawca w Pzp nie przewidział odrębnej kompleksowej regulacji dotyczącej 

wcześniejszego zakończenia umowy i zezwolił w tym zakresie na odnoszenie się do przepisów 

Kodeksu cywilnego. Ustawodawca w art. 145 ust. 1 Pzp przewidział jedynie szczególny przypadek 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, gdy realizacja zamówienia przestała leżeć w 

interesie publicznym.”. 

W świetle §10 ust. 1 wzoru umowy trwałość stosunku zobowiązaniowego będzie zachowana – 

umowa może być wypowiedziana wyłącznie w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania obowiązków umownych przez stronę.  
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Ad 18 

Kary umowne dla zamawiającego nie pełnią roli ściśle odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie 

ważniejszą, dla zamawiającego, rolą jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do 

prawidłowego wykonania zamówienia (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2009 

r., sygn. akt: KIO/UZP 843/09).  

W przypadku braku przesłanek do nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, istnienie kar 

umownych nie powinno wpłynąć negatywnie na kalkulację ceny ofertowej.  

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 

 

Ad 19 

Tak, wadium dotyczące obu części zamówienia może być wniesione w kwocie łącznej. 

 

Ad 20 

Tak. 

 

Ad 21  

Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE) rozliczanego w ww. grupie taryfowej 

były prowadzone rozliczenia wg grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla 

ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej. 

 

Ad 22 

1. Zamawiający zweryfikuje numery PPE i dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 

2. Dodanie informacji o oddziale OSD nie jest wymagane przepisami prawa. Z uwagi na dużą 

pracochłonność i czasochłonność obsługi pytań do SIWZ, Zamawiający nie przewiduje 

wprowadzenia dodatkowej informacji o oddziale Operatora. 

3. Tak. 

 

 

 

(-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 
 


