Częstochowa, dn. 18.01.2011 r.

MOSIR.IV-341-1-8/11

Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz
zmiana treści SIWZ

dotyczy zamówienia publicznego nr MOSiR.IV-341-1/11

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający otrzymał w dniu 13 stycznia
pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Zakup
energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pytanie 1
W załączniku nr 2 do SIWZ (projekcie umowy) w
widnieją zapisy dotyczące
przyjmowania przez Wykonawców od Zamawiającego w uzgodnionym czasie zgłoszeń
i reklamacji dotyczących dostarczanej energii.
Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie dotyczy samej sprzedaży
energii elektrycznej, natomiast warunki dostawy (dystrybucji) energii elektrycznej
Zamawiający będzie miał zawarte w umowie dystrybucyjnej. Sprzedawca odpowiada
za jakość obsługi odbiorców co jest zawarte w § 4 ust.2 pkt a) i jest określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93,
poz. 623 z późniejszymi zmianami). Zamawiającemu na jego wniosek przysługują
bonifikaty. Wykonawca nie odpowiada natomiast za jakość dostarczanej energii.
Za jakość dostarczanej energii odpowiada operator systemu dystrybucyjnego (OSD).
Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie zapisu w § 4 ust. 2 pkt b) w całości.
Odpowiedź
Zamawiający w § 4 ust. 2 pkt b) ma na myśli zgłoszenia i reklamacje dotyczące
rozliczeń za dostarczoną energię. Aby zapisy umowy nie prowadziły do dwuznaczności
Wykonawca działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych wprowadza zmiany w treści siwz:
Tekst, który należy zmienić
Załącznik nr 2 do SIWZ § 4 ust. 2 pkt b), jest:
"Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących dostarczanej energii elektrycznej."
po zmianie:
"Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,
dotyczących rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną."

Pytanie 2
W załączniku nr 2 do SIWZ (projekcie umowy) w § 5 ust. 6 widnieją zapisy dotyczące
terminu wystawiania faktury.
Informujemy, że wystawienie faktury za sprzedaną energię przez Sprzedawcę
uwarunkowane jest otrzymaniem odczytów wskazań urządzeń pomiarowych
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w § 5 ust. 6 na:
„Faktury rozliczeniowe wystawiane będą przez Sprzedawcę po zakończeniu okresu
rozliczeniowego na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
udostępnionych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca w terminie
nie dłuższym niż 5 dni od wystawienia faktury zobowiązany jest w formie
elektronicznej przekazać jej obraz Zamawiającemu (pocztą elektroniczną, faxem,
wystawiając na elektroniczne biuro obsługi klienta itp.)”
Odpowiedź
Proponowany przez Wykonawcę zapis nie określa czasu w jakim Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktury po otrzymaniu danych od OSD. O tym, że
faktury wystawione mają być na podstawie otrzymanych odczytów od OSD mówi § 5
ust. 4 załącznika nr 2 do SIWZ. Ponieważ wszelkie terminy w jakich należy dokonywać
rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi reguluje Ustawa o podatku od towarów
i usług, jakikolwiek inny zapis w przedmiotowej umowie i tak nie będzie miał
umocowania prawnego.
Pytanie 3
W załączniku nr 2 do SIWZ (projekcie umowy) w § 6 ust. 2 widnieją zapisy: „za dzień
zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego”.
Informujemy, że praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów
potwierdza stanowisko, iż wykonanie zobowiązań następuje z chwilą wpływu środków
na rachunek wierzyciela. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z
uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w tym zakresie na:
Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający przystaje na prośbę Wykonawcy.
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający wprowadza zmiany w treści
siwz:
Tekst, który należy zmienić
Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 2, jest:
"Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w
wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 7
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
datę obciążenia rachunku Zamawiającego."
po zmianie:
"Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w
wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 7
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
datę uznania rachunku Wykonawcy."

terminie 21 dni od daty
dni od daty doręczenia
Za dzień zapłaty uznaje się
terminie 21 dni od daty
dni od daty doręczenia
Za dzień zapłaty uznaje się

Pytanie 4
W załączniku nr 2 do SIWZ (projekcie umowy) w § 6 ust. 3 widnieją zapisy dotyczące
terminów rozpatrywania reklamacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Wobec
powyższego zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „Reklamacja winna być
rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.”
Odpowiedź
Zamawiający przystaje na prośbę Wykonawcy.
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający wprowadza zmiany w treści
siwz:
Tekst, który należy zmienić
Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 3, jest:
"W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni."
po zmianie:
"W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę.
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni."
Pytanie 5
W załączniku nr 2 do SIWZ (projekcie umowy) w § 7 ust. 6 widnieją zapisy dotyczące
umowy o świadczenie usług dystrybucji: "Zamawiający zobowiązany jest
poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod
rygorem nieważności niniejszej Umowy w części dotyczącej danego punktu odbioru."
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie modyfikacji na:
"Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej
w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania niniejszej Umowy w części
dotyczącej danego punktu odbioru."
Odpowiedź
Zamawiający przystaje na prośbę Wykonawcy.
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający wprowadza zmiany w treści
siwz:
Tekst, który należy zmienić
Załącznik nr 2 do SIWZ § 7 ust. 6, jest:
"Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa
w § 7 ust. 5 lit. a), pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy,
a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności
niniejszej Umowy w części dotyczącej danego punktu odbioru."
po zmianie:
"Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa
w § 7 ust. 5 lit. a), pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy,

a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania
niniejszej Umowy w części dotyczącej danego punktu odbioru."
Pytanie 6
W załączniku nr 2 do SIWZ (projekcie umowy) w § 8 ust. 3 widnieją zapisy dotyczące
kar umownych. "Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody
Wykonawcy."
Zwracamy się z prośbą i wnosimy o wykreślenie zapisu w ust. 3, gdyż możliwość
dokonania automatycznych potrąceń bez uzyskania wcześniejszych wyjaśnień od
Wykonawcy rodzi wątpliwości, co do oceny, czy zaszła przesłanka powodująca
naliczanie kar umownych i stanowi naruszenie zasad równości stron w stosunku
cywilnoprawnym.
Odpowiedź
Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy. Usunięcie tego zapisu spowoduje
przerzucenie ciężaru ewentualnego dochodzenia roszczeń na Zamawiającego nie zaś
Wykonawcę. W sytuacji, w której ewentualne odstąpienie byłoby niezasadne –
Wykonawcy przysługuje roszczenie o zapłatę, gdzie sąd powszechny orzeknie
o zasadności odstąpienia.
zmiana treści siwz nie związana z treścią otrzymanych pytań
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający wprowadza zmiany w treści
siwz:
Tekst, który należy zmienić
SIWZ pkt 12, ppkt. 3) jest:
"Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = (Cjc x ?????? kWh) + podatek VAT
następnie wpisać w druku „OFERTA”. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku."
po zmianie:
"Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
C = (Cjc x 1 010 900 kWh) + podatek VAT
następnie wpisać w druku „OFERTA”. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku."
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium,
poprawiony zostaje jedynie termin otwarcia ofert.

