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Warszawa, dnia 2013-11-12 

 

 

 

Uczestnicy postępowania nr OEIiZK – 335/02/PN/13 

 

 

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 w dniu 8 listopada 2013 r. wpłynęły do Zamawiającego 

następujące zapytania:  

 

Pytanie 1: 

 
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. 
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Pytanie 2 

 
 

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 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanych z realizacją umowy.  

Zapis proponowany przez Wykonawcę zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za popełnione błędy, 

przerzucając obowiązek dochodzenia swoich praw na Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na 

zmianę zapisów § 6 ust. 7 jak również wykreślenie zapisu § 6 ust. 9 załącznika nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający pozostawia treść zapisów bez zmian. 

 

Pytanie 4 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla z § 6 ust. 8 załącznika nr 4 do SIWZ zapis 

„dołączając jednocześnie sporną fakturę”, pozostawiając pozostałą treść zapisu bez zmian. 
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Pytanie 5 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nabywa energię elektryczną na podstawie umów z Wykonawcami, którzy złożyli 

najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie 

określonym /1 rok/. Po tym terminie umowy automatycznie wygasają i nie ma zastosowania ich 

wymawianie. 

Zamawiający pozostawia treść zapisu bez zmian. 

 

Pytanie 6 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający, w przywoływanym § 8 przewidział kary równoważne dla obu stron, które zabezpieczają 

interesy zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 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. 

 

Pytanie 7 

 
Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 8 

 

Odpowiedź: 

Dla wszystkich punktów poboru energii okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc. 

 

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. 

 


