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Adm.VI-213/5/2019 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 20 maja 2019 r. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018.1986 j.t.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Kompleksowa dostawa energii 

elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na 

potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi". 

Pytanie 1 - SIWZ - rozdział I pkt V - ppkt 1; załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy 
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż 
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują 
wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie 
z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). 
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie 
umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez 
Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego? 

Odpowiedź 1 - Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze 
umownym Wykonawcy pod warunkiem, że będzie uwzględniał istotne postanowienia umowne 
zawarte w SIWZ. 

Pytanie 2 - SIWZ - załącznik nr 1 - formularz ofertowy, załącznik nr la - formularz cenowy; 
rozdział III pkt IV - ppkt 3: załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - Zmiana 
w umowie - pkt 5. 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie w wyżej wymienionych dokumentach zapisu 
w poniższej treści: 
„Cena z oferty i umowa mogą zostać zmienione na zgodne z przepisami ustawy z dnia ustawy 
z dnia 28 grudnia 2018 r o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2018 poz. 2538 ze zm.)" 

Odpowiedź 2 - Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie we wskazanych dokumentach 
zapisu cytowanego przez Wykonawcę. 

Pytanie 3 - SIWZ - załącznik nr la - formularz cenowy; 
Wykonawca wnioskuje o modyfikację tabeli nr 1 w formularzu cenowym poprzez usunięcie 
pozycji „energia indukcyjna" oraz „energia pojemnościowa". Powyższe pozycje nie są wskazane 
w tabeli „Stawek opłat za usługi dystrybucji i stawek opłat abonamentowych dla poszczególnych 
grup taryfowych w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej OSD." 



Odpowiedź 3 - Zamawiający modyfikuje tabelę nr 1 w formularzu usuwając pozycji „energia 
indukcyjna" oraz „energia pojemnościowa". 

Pytanie 4 - SIWZ - załącznik nr la - formularz cenowy; 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie modyfikacji Załącznika 
nr la do SIWZ (formularz cenowy) umożliwiającej wskazanie odrębnych cen jednostkowych netto 
dla poniższych okresów: 
2019 (okres 01.07.2019- 31.12.2019 - okres 6 m-cy) 
2020 - 2023 (okres 01.01.2020 - 30.06.2023 - okres 42 miesięcy) z uwzględnieniem 
przypisania właściwego szacowanego wolumenu dla powyższych okresów. 

Odpowiedź 4 - Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a - formularz cenowy dzieląc go na okresy 
wskazane powyżej - (formularz cenowy załączono do pisma). 

Pytanie 5 - SIWZ - załącznik nr la - formularz cenowy; 
Wykonawca wnioskuje o modyfikację załącznika la - formularz cenowy poprzez : 

- ujednolicenie jednostki miary w tabelach nr 1 i 2 wskazanych w kolumnie „Jednostka 
miary" bądź rozróżnienie podawanego wolumenu w zależności od przypisanej przez 
Zamawiającego jednostki miary tj.: 848 000 kWh lub 848,000 MWh. 

- w pozycjach dookreślono Jednostki miary"jako zł/kW/m-c tj. opłata stała za przesył; 
opłata przejściowa, wpisanie oprócz ilości miesięcy również właściwej wielkości sumy mocy 
umownej dla poszczególnych taryf, która to dane są niezbędne do odzwierciedlenia w formularzu 
oferty w celu dokonania poprawnych obliczeń wartości netto dla danej pozycji; 

- wpisanie liczby układów pomiarowo-rozliczeniowych w pozycjach do wyliczenia 
kosztów opłaty handlowej i opłaty abonamentowej; 

- wskazanie dookreślenia w pozycji opłata kogeneracyjna i opłata OZE w zależności 
od wyboru jednostki miary tj: zł/MWh lub zł/kWh (w celu zachowania jednolitości zapisów). 
Z uwagi na powyższe Wykonawca pros również o właściwe dookreślenie 3. 

Odpowiedź 5 - Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a - (formularz cenowy załączono do 
pisma). 

Pytanie 6 - SIWZ - załącznik nr la - formularz cenowy; 
Wykonawca wnosi o ujednolicenie zapisów dokumentu załącznika nr la w wersji word i w wersji 
exel. Dokumenty te różnią się. Ponadto formuły wprowadzone przez Zamawiającego do 
wyliczenia poszczególnych wartości opłat są nieprawidłowe, nie uwzględniają mocy umownej, 
która jest niezbędna do prawidłowego określenia wartości netto pozycji wskazanych w znaczniku 
drugim pytania nr 5, jak również ilości układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

Odpowiedź 6 - Zamawiający usuwa z SIWZ formularz cenowy w arkuszu excel. Obowiązywać 
będzie tylko zmodyfikowany formularz cenowy w formacie word - (formularz cenowy załączono 
do pisma). 

Pytanie 7 - SIWZ - załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego 
parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne 



z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość 
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, 
że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia 
dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji 
energii elektrycznej właściwego OSD. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do istotnych 
postanowień umowy następującej treści: 
„ W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich 
uiszczenia." 

Odpowiedź 7 - Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - w szczególności moc 
umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami 
potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD. 

Zamawiający modyfikuje SIWZ wprowadzają zapis: 
„ W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich 
uiszczenia." 

Pytanie 8 - SIWZ - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - Obowiązki strony - pkt 
3 ppkt 3.3 Wykonawca informuje, iż odczytów wskazań liczników dokonują wyłącznie 
przedstawiciele OSD. Prosimy zatem o wykreślenie słowa „Wykonawcy". 

Odpowiedź 8 - Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy dokonując stosownego 
wykreślenia. 

Pytanie 9 - SIWZ - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - str 25 (w zakresie 
zapisu „lub do wyczerpania kwoty umowy"). Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość 
umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy 
Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie 
zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie 
faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu 
energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). 
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: 
„Wprzypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w§... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje 
z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie 
o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 
wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy." 

Odpowiedź 9 - Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy dodając w załączniku 

nr 6 -istotne dla stron postanowienia umowy zapis: 

„Wprzypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w§... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje 

z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie 



o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 

wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy." 

Pytanie 10 - SIWZ - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - Rozliczenia - pkt 3 
Wykonawca wnioskuje o dostosowanie zapisów pkt 3 do danych które będę wskazywane 
w składanej ofercie przez Wykonawcę z uwzględnieniem wniosków Wykonawcy wskazanego 
w pytaniu nr 4. 

Odpowiedź 10 - Zamawiający modyfikuje - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy 
- Rozliczenia - pkt 3 w następujący sposób: 

3. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie umowne nie przekroczy kwoty 

zł brutto zgodnie z oferta Wykonawcy. 

3.1. Szacunkowe wynagrodzenie za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosi 

zł brutto. 

3.2. Szacunkowe wynagrodzenie za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. 

wynosi zł brutto. 

Pytanie 11 - SIWZ - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - Rozliczenia - pkt 10 
Do pisma Zamawiający nie powinien dołączać oryginału faktury, która jest dokumentem 
księgowym. Proponujemy zmianę zapisu na: 
„Wprzypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający 
złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być 
rozpatrzona przez Wykonawcę przedawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Złożona 
reklamacja nie wstrzymuje terminu płatności reklamowanej faktury." 

Odpowiedź 11 - Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy zmieniając zapis j.w. 

Pytanie 12 - SIWZ - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - Rozliczenia - pkt 11 
zdanie pierwsze. 
Wykonawca prosi o modyfikację zdania pierwszego do poniższej treści. 
„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę po otrzymaniu 
danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne 
w terminie 21 dni od daty wystawienia". 

Odpowiedź 12 - Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy zmieniając zapis j.w. 

Pytanie 13 - SIWZ - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - Rozliczenia - pkt 11 
zdanie drugie Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego 
miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na 



rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: 
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy". 

Odpowiedź 13 - Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy zmieniając zapis j.w. 

Pytanie 14 - SIWZ - załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy - Zmiana w umowie 
pkt. 2. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej 
zmianie stawki opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą 
o uwzględnienie zapisów dotyczących powyższego w treści istotnych dla stron postanowień 
umowy. 

Odpowiedź 14 - Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6 istotne dla stron postanowienia umowy 
poprzez dodanie zapisu: 

„ 2. Przypadki, w których Zamawiający dopuszcza zmiany cen: 

2.3. zmiany stawki podatku VAT i stawki opodatkowania energii podatkiem 

akcyzowym w trakcie obowiązywania umowy." 

W związku z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża 
terminu składania ofert. 
Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2019 r. o godz. 11.00. 


