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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 08.06.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania  

Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
 
1. Dotyczy Rozdział III ust. 5 pkt 2) SIWZ:  

Wykonawca wnosi o zmniejszenie prawa opcji do poziomu +/-10% wolumenu podstawowego. Wykonawca 

wyjaśnia, iż w momencie wyboru Wykonawcy zostaje zakupiona energia w ilości zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia, po cenie zaoferowanej i zakontraktowanej na Towarowej Giełdzie Energii. Pozostawienie w/w zapisu 

bez zmian będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie ceny jednostkowej energii elektrycznej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 

 

2. Dotyczy §10 Załącznika nr 5 do SIWZ:  

Zgodnie z art. 145 ust.1 PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przepis ten daje 

zamawiającemu możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w razie, gdy interes publiczny przemawia za 

zakończeniem danego stosunku prawnego. Ponadto, art. 145 ust. 1 Pzp, wraz z wynikającą z art. 142 Pzp zasadą, że 

umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane powinny być na czas oznaczony, tworzy ramy stosunku 

zobowiązaniowego powstałego w wyniku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż 

wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a także 

przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną 

zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy), jedynie wówczas, 

gdy mogą przewidzieć, przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane.”  

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę treści w/w paragrafu: 

„Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Rozwiązanie Umowy może 

nastąpić za wypowiedzeniem przez Sprzedawcę, z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia, w 

przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Klienta do zaniechania 

naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Klienta uznaje się 

w szczególności zaległości w płatnościach.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. Zapis proponowany przez wykonawcę 

przyznawałby uprawnienie do rozwiązania umowy wyłącznie wykonawcy.    
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3. Dotyczy §12 Załącznika nr 5 do SIWZ:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów w/w paragrafu. Pozostawienie kar umownych będzie miało 

znaczący wpływ na zwiększenie ceny jednostkowej energii elektrycznej. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli tak, to oznacza, że wykonawca przewiduje, iż wykona przedmiot umowy nienależycie. 

Tymczasem w interesie Zamawiającego i tym samym w interesie publicznym jest udzielenie 

zamówienia wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania umowy. Zamawiający nie 

wyraża zgody na propozycję wykonawcy.   

 
4. Dotyczy §4 ust. 14 i 15 Załącznika nr 5 do SIWZ:  

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 24b Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz. U. 

2014.752 z dnia 05.06.2014 r. z późn.zm.) Wykonawca jest zobowiązany do rozliczania się z podatku akcyzowego 

przy uwzględnieniu terminu płatności określonego na fakturze. Aby prawidłowo rozliczać obowiązki podatkowe w 

zakresie akcyzy, data płatności powinna zostać określona w momencie wystawienia faktury. Ponadto w ramach 

wyjaśnień, informujemy iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty 

uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 

Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z dnia 2011 r. Nr 177 Poz. 1054 z późn. zm.).  

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści w/w zapisów w następujący sposób:  

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność z tytułu zużytej energii elektrycznej przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź: 

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

odpowiedzi (4), pytania nr 4 i 7. 

 
5. Czy aktualnie obowiązujące umowy dystrybucyjne dla wszystkich PPE są zawarte na czas nieoznaczony? 

 

Odpowiedź: 

Tak. Bardzo proszę wszystkich o sprawdzenie - domyślam się, że wszystkie umowy są na czas 

nieokreślony. 

 
6. Czy Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej oraz duplikat wysyłany w formie 

papierowej?  

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

 

 

(-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 
 

 

 

 

 
 


