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Warszawa, dnia 2012-11-12 

 

 

 

Uczestnicy postępowania nr OEIiZK – 335/02/PN/12 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie przekazuje treść zapytań dotyczącą zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym zamówieniu 

wpłynęły następujące zapytania:  

 
Pytanie 1 

W formularzu ofertowym w pkt. 4, w formularzu cenowym oraz w załączniku nr 4 do SIWZ 

w § 6 ust. 2 widnieje zapis: Cena jednostkowa określona w pkt. 1 nie ulegnie zmianie  

w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ustawowej zmiany podatku VAT lub 

ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Z uwagi na 

możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę skutkujących wprowadzeniem 

dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 

zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: Cena jednostkowa 

określona w pkt. 1 ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczegó1ności 

zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo 

energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej 

zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, 

od dnia ich wejścia w życie. 

Odpowiedź: 

Intencją Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji niezmienności ceny za 1 kWh w całym 

okresie obowiązywania umowy – czas określony 1 rok. W ocenie Zamawiającego 

dotychczasowy zapis w sposób wystarczający gwarantuje zabezpieczenie interesów 

Wykonawcy i nie ma podstaw dodawania innych czynników, jakie miałyby wpływ na zmianę 

ceny jednostkowej. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca, jako specjalista na rynku 

elektroenergetycznym, przy przygotowaniu oferty, a w szczególności przy kalkulacji ceny 

oferty, winien uwzględnić możliwość zmiany przepisów prawa, zwłaszcza w tak krótkim 

okresie realizacji umowy. W przypadku zmian warunków świadczenia swoich usług 

Wykonawca ponosi ryzyko związane z ich zmianą. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 2 

W załączniku nr 4 do SIWZ w § 6 ust. 6 widnieje zapis: Zamawiający jest zobowiązany do 

zapłaty wynagrodzenia w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, za prawidłowo wystawioną fakturę 

rozumie się fakturę wystawioną zgodnie z ust. 4 i ust. 5. Strony zgodnie postanawiają, że 

faktura niebędąca fakturą prawidłową w rozumieniu niniejszej umowy nie rodzi zobowiązań 
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finansowych po stronie Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca nie jest w stanie określić, 

w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy 

ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych 

określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala 

ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. 

Wobec powyższych wyjaśnień zwracamy się z prośbą o określenie terminu płatności od daty 

wystawienia faktury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności od daty wystawienia faktury. 

Zamawiający nie ma wpływu na termin wystawienia faktury, wybór sposobu jej dostarczenia 

i rzetelność Wykonawcy. Praktyki lat ubiegłych wykazują, że faktury docierają do 

Zamawiającego z opóźnieniem lub nie docierają w ogóle. Warunki płatności zawarte w § 6 

ust. 6 załącznika nr 4 do SIWZ zabezpieczają Zamawiającego przed konsekwencjami 

powstania odsetek za nieterminowe dokonanie wpłaty w przypadku opóźnienia 

niewynikającego z winy Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego zapis powyższy 

zabezpiecza w sposób należyty również interesy Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że prowadzi ścisłą ewidencję przychodzących faktur, która jest do wglądu dla 

zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.  

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 3 

W załączniku nr 4 do SIWZ w § 6 ust. 8 widnieje zapis: W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną 

reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Wykonawcę w terminie do 7 dni. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 823, z późn. zm.), 

ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Z uwagi na powyższe zwracamy 

się z prośbą i zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie, która zostanie 

zawarta z wybranym Wykonawcą w/w 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: 

Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.  

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

Wykonawca rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela 

odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 

reklamacji, chyba, że w umowie między stronami określono inny termin. 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy zmienia termin rozpatrzenia reklamacji z 7 na 14 dni 

pozostawiając pozostałą treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu z załączniku nr 4 do SIWZ w § 8 ust. 1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi podstaw do spełnienia oczekiwań Wykonawcy. Zwolnienie 

Wykonawcy z kar umownych przy rozwiązaniu umowy przez Wykonawcę bądź z jego winy 

nie leży w interesie Zamawiającego. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 
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Pytanie 5 

W załączniku nr 4 do SIWZ w § 8 ust. 3 widnieje zapis: Strony zachowają możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne 

oraz na zasadach ogólnych z innego tytułu niż wymienione w pkt. 1, 2. 

Zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: Strony ograniczają 

wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy do rzeczywistej szkody (straty). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, który w proponowanej formie zwalnia 

Wykonawcę z możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu kar 

umownych.  

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 6 

W załączniku nr 4 do SIWZ w § 9 ust.1 widnieje zapis: Wszelkie zmiany wprowadzane do 

umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności i są 

dopuszczalne jedynie w zakresie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikację w/w zapisu: Wszelkie 

zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 Umowy, wymagają pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź: 

Proponowany przez Wykonawcę zapis jest niezgodny z ustawą Pzp. Możliwość dokonania 

zmiany w umowie jest dopuszczalna jedynie w zakresie art. 144 ustawy Pzp - tzn. musi być 

przewidziana w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu z jednoczesnym określeniem warunków 

takiej zmiany. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przekaże wyłonionemu  

w postępowaniu Wykonawcy, wszystkie niezbędne dane do dokonania zgłoszenia umowy do 

OSD? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 8 

Wnioskujemy o zmianę zapisu w § 6 części XI SIWZ, § 6 załącznika nr 4 do SIWZ, 

załączniku nr 2 do SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ na: 

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 zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub 

zmiany przepisów prawa skutkujących nałożeniem na Dostawcę dodatkowych obowiązków 

wpływających na koszt energii elektrycznej, ceny za energię elektryczną dostarczaną na 

podstawie Umowy, ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z takich zmian. W 

takim przypadku Dostawca poinformuje Klienta na piśmie o takiej korekcie ceny energii 

elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów 

prawnych stanowiące podstawę takiej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą 

obowiązujące dla Dostawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian 

przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku argumentując to analogicznie do wniosku nr 1.  
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Pytanie 9 

Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 5 załącznika nr 4 SIWZ. Strony ustalają następujący 

sposób rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę-ratę, obejmującą 

należność do wysokości 80 % przewidywanej wartości zużycia energii przez Klienta  

w okresie rozliczeniowym, przy czym termin płatności faktury-raty przypada na 5 dzień 

okresu rozliczeniowego; na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym, 

termin płatności faktury rozliczeniowej przypada na dzień 20 po ostatnim dniu okresu 

rozliczeniowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian dotyczących zasad rozliczeń i płatności. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o zmianę zapisu w § 6 pkt. 8 załącznika nr 4 do SIWZ na: Reklamacja' winna być 

rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i wprowadza w pkt. 8 § 6 załącznika nr 4 do 

SIWZ w miejsce 7 dni zapis 14 dni. 

 

Pytanie 11 

Wnosimy o usunięcie w załączniku nr 4 SIWZ § 6 pkt. 9 

Odpowiedź: 

Przywoływany zapis pkt 9 § 6 załącznika nr 4 SIWZ reguluje tryb płatności w przypadku 

błędnie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Jest istotnym zapisem umowy. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 12 

Wnosimy o usunięcie § 6 pkt. 11 załącznika nr 4 SIWZ 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego wprowadzony pkt. 11 § 6 załącznika nr 4 SIWZ zapis dotyczący 

zakazu obrotu wierzytelnościami jest znaczącym elementem umowy stron.  

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 13 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie w załączniku nr, 4 do SIWZ § 8 pkt. 1, 2 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w przywoływanych punktach 1, 2, przewidział kary równoważne dla obu stron, 

które zabezpieczają interesy zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Zamawiający nie 

widzi podstaw do zmiany zapisu. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 14 

Wnioskujemy o zmianę zapisu w § 6 pkt. 6 załącznika nr, 4 do SIWZ na: Zamawiający jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w ciągu 20 dni od daty wystawienia faktury.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia, płatności faktur 

Zamawiający zawsze dokonuje z wyprzedzeniem. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 15 

Wnosimy o uzupełnienie istotnych postanowień umowy o następujący zapis: W przypadku 

skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany 
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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 Zamawiającego, określony w SIWZ 

Ew - wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego 

Ce - cena energii określona w umowie 

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

bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9 a 

ust. 1 oraz 8 Prawa energetycznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający z tytułu odstąpienia od umowy, zgodnie z § 8 pkt. 2 załącznika nr 4 do SIWZ, 

zapewnił Wykonawcy karę umowną. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

 

Treść odpowiedzi na pytania oraz wprowadzona zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany 

ogłoszenia, jak również nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 

w związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 


