Częstochowa, dn. 22.12.2009 r.

MOSIR.IV-341-15-5/09
Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz
zmiana treści SIWZ
dotyczy zamówienia publicznego nr MOSiR.IV-341-15/09

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający otrzymał w dniu 18 października
pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Zakup
energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pytanie 1
W punkcie 12 SIWZ znajduje się zapis zgodnie, z którym wymagają Państwo podania
w ofercie jednej ceny jednostkowej dla wszystkich obiektów objętych przedmiotowym
postępowaniem i rozliczanych w grupach taryfowych: C11, C12a, C21, C22a, C22b,
B21. Informujemy, że ceny jednostkowe energii elektrycznej dla poszczególnych grup
taryfowych są różne, co w konsekwencji przyczyni się do nieprawidłowego a wręcz
niemożliwego skalkulowania oferty cenowej. Ponadto w rozliczeniach odbiorców
w grupach taryfowych C12a, C22a oraz C22b stosuje się dwie strefy czasowe. Zużycie
energii elektrycznej w poszczególnych strefach rozliczane jest w oparciu o różne ceny
jednostkowe. W związku z powyższym czy możliwa jest zmiana zapisów SIWZ oraz
załącznika nr 1 i 2 do SIWZ w sposób umożliwiający Wykonawcy przedstawienia w
ofercie odrębnych cen jednostkowych dla obiektów rozliczanych w poszczególnych
grupach taryfowych, a w przypadku grup taryfowych C12a, C22b i C22a dodatkowo
rozbicie ich na dwie strefy z podaniem szacowanego zużycia energii w poszczególnych
strefach.
Odpowiedź
Podane w SIWZ wielkości dotyczące zużycia energii przez obiekty są szacunkowe
i stanowią prognozę ilości energii jaka ma być dostarczona w okresie obowiązywania
umowy. Podanie grup taryfowych, w których obecnie rozliczane są obiekty ma na celu
ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie oferty cenowej. Zamawiający nie wnika
w sposób obliczenia przez Wykonawcę końcowej ceny Cjc opisanej w pkt. 12 SIWZ.
Przy kalkulacji ceny jednostkowej Cjc Wykonawca może korzystać ze stosowanych
przez siebie cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych tak aby końcowa
cena jednostkowa Cjc była jednakową (średnią) ceną dla wszystkich obiektów. Cena
jednostkowa energii Cjc powinna również uwzględniać wszystkie ewentualnie
stosowane przez sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe
opłaty związane z handlową obsługą odbiorców.

Pytanie 2
We wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ w § 5 ust. 5 znajduje się zapis
zgodnie, z którym ceny jednostkowe określone w ofercie nie ulegną zmianie w okresie
obowiązywania umowy. Uważamy, iż Sprzedawca nie powinien ponosić jednostronnie
ryzyka zmiany przepisów obowiązującego prawa w zakresie obrotu energią
elektryczną. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o rozważenie
możliwości wprowadzenia do treści załącznik,a nr 2 do SIWZ następujących zapisów:
"Ceny jednostkowe określone w ust 1 pozostaną niezmienne przez cały okres
obowiązywania umowy, o ile nie nastąpią zmiany kosztów wpływające na kalkulację
cen energii a w szczególności :
a) zmiany przepisów prawa wpływających na koszt prowadzenia działalności
w zakresie obrotu energią elektryczną w tym przepisów prawa podatkowego
b) wydania wobec wykonawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt
prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w szczególności
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Odpowiedź
Propozycja ta jest zbyt szeroko ujęta – ponieważ pozwala wykonawcy na zmianę ceny
uzasadniając to zmianą wszelkich kosztów wpływających na kalkulację cen energii.
Litera a i b w propozycji są tylko przykładowe. Zamawiający w § 9 ust. 2 załącznika
nr 2 do SIWZ określił kiedy postanowienia umowy mogą być zmienione.
Pytanie 3
Jednocześnie informujemy, iż Sprzedawca dokonuje rozliczeń z tytułu sprzedaży
energii elektrycznej na podstawie danych odczytowych uzyskanych od Operatora
Systemu Dystrybucyjnego w okresach przez niego stosowanych. Mając powyższe na
uwadze oraz fakt, iż w niektórych grupach taryfowych OSD występują dwumiesięczne
okresy rozliczeniowe wnosimy o modyfikację zapisów zawartych w § 5 ust. 4
odpowiednio na: "Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na
podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo - rozliczeniowych
dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresami
rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego."
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 § 5 ust. 4, jest:
"Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc."
po zmianie:
"Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego."
Pytanie 4
Ponadto w § 6 ust. 2 wzoru umowy piszą Państwo, iż za dzień zapłaty uznaje się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego. Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego
poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela,
iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek

wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym
prosimy o zmianę powyższych zapisów odpowiednio na: "Za dzień zapłaty uznaje się
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy". Jednocześnie
wymagają Państwo aby faktury były płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Informujemy, że pozostawienie
powyższego zapisu będzie oznaczało konieczność wysyłania faktur za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia
czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie
wpłynie na kalkulację cenową oferty. W związku z powyższym prosimy o zmianę
powyższych zapisów odpowiednio na: "Należności wynikające z faktur VAT będą płatne
w terminie 21 dni od daty ich wystawienia."
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 terminie 21 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego."
po zmianie:
"Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty ich
wystawienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne dostarczenie faktur
zamawiającemu. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy Wykonawcy"
Pytanie 5
Jednocześnie informujemy, ze dla realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej
konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
1. umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z OSD
2. umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej zawartej przez Wykonawcę z OSD
3. umowy zawartej przez Sprzedawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe
Zamawiającego przez Sprzedawcę.
Prosimy więc o modyfikację zapisów zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ w § 7 ust.
5.
Odpowiedź
Zapisy dotyczące bilansowania Zamawiającego przez Sprzedawcę, standardowo
zawarte są w "generalnej umowie o świadczenie usługi dystrybucyjnej" zawartej przez
Wykonawcę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Pytanie 6
Dodatkowo informujemy, że w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych
obsługi odbiorców, określonych 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),
odbiorcą na ich wniosek przysługują bonifikaty a nie upusty lub opłaty. Prosimy więc
o odpowiednią zmianę zapisów zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ w § 3 ust. 2.
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 § 3 ust. 2, jest:
"W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na
jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek
określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895) lub w każdoczesnym później
wydanym akcie prawnym określającym te stawki."
po zmianie:
"W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na
jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych
w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895) lub w każdoczesnym później wydanym akcie
prawnym określającym te stawki."

Pytanie 7
W § 8 SIWZ ust. 3. piszecie Państwo, iż "kary będą potrącane automatycznie bez
uzyskania zgody Wykonawcy." Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu. W naszej
ocenie możliwość dokonywania automatycznych potrąceń bez uzyskania zgody
Wykonawcy rodzi Wątpliwości co do oceny czy zaszła przesłanka powodująca
odstąpienia od umowy. Jednocześnie prosimy o dodanie w § 8 ust. 2.
sformułowania:"... 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego
w § 6 ust. 1 Umowy."
Odpowiedź
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.
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 § 8 ust. 2, jest:
"Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, poza przypadkiem, który określa § 7
ust. 8."
po zmianie:
"Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 poza
przypadkiem, który określa § 7 ust. 8."
Pytanie 8
Dodatkowo w § 2 ust. 3 umowy prosimy o zastąpienie wyrażenia "Grupa taryfowa"
sformułowaniem "Grupa taryfowa OSD".
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 § 2 ust. 3, jest:
"Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii
elektrycznej dla punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 określane są
każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD."
po zmianie:
"Moc umowna, grupa taryfowa OSD i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia
energii elektrycznej dla punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 określane
są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD."
Pytanie 9
Ponadto § 7 ust. 6 umowy zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania: "pod
rygorem nieważności niniejszej Umowy". Pragniemy zwrócić uwagę, iż stwierdzenie
nieważności umowy powoduje, że traktuje się ją jakby nigdy nie była zawarta, a tym
samym nie mają zastosowania zapisy dotyczące np. rozliczeń.
Odpowiedź
Wątpliwości podnoszone przez Wykonawcę nie znajdują uzasadnienia.
Nieważność dotyczy bowiem części umowy w zakresie konkretnego punktu odbioru,
nie zaś umowy jako całości.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak rów
nież nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.
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