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Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dystrybucji energii
oraz sprzedaży energii elektrycznej do Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci i
Młodzieży (RORE)
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
Działając na podstawie art. 38 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.1.1.2013.907 j.t.) zwracamy się z prośbą jako Wykonawca o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytanie I
Informujemy, że W przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczną stosują wzory umów kompleksowych, które
zawierają wymagane prawem postanowienia ustawy prawo energetyczne. Z uwagi na fakt, że wzór umowy
Zamawiającego nie zawiera wszystkich przesłanek określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2000r. Nr 89 poz.625 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt. 2 zwracamy się z zapytaniem czy
Zamawiający dopuści zawarcie umowy z Wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy
zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie Istotne postanowienia umowy zawarte w
Załączniku nr 3 Zamawiającego?
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 2
W Załączniku nr 3 ust 3-5 Uprzejmie informujemy „że przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej reguluje art.§
40 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI ;z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r.). Jednocześnie
informujemy, że za przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej odpowiedzialność ponosi Operator Systemu
Dystrybucyjnego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowych
zapisów o następujące zdanie: „Za przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej odpowiedzialność ponosi
Operator Systemu Dystrybucyjnego"
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 3
W Załączniku nr 3 Wykonawca informuje, że zmiana parametrów dystrybucyjnych w trakcie realizacji umowy
kompleksowej 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 w Załączniku nr 3 do SIWZ zapisu 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:Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 4.
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy ustawowej zmianie przepisów
skutkujących zmianą stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub przepisów prawa wprowadzających nowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej
wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w Załączniku nr 3 zapisu o treści: Zmiana cen jednostkowych i stawek
opłat zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym może nastąpić tylko w przypadku zmiany
podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu
do umowy"

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 5
Wykonawca informuje, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wykonawca ma obowiązek stosowania cen i
stawek opłat zgodnych z obowiązującą w danym okresie Taryfą OSD zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa
OSD wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni
od dnia opublikowania taryfy w Biuletynie URE, W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o
dodanie w Załączniku nr 3 zapisu o treści: Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegną
zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje
automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 6
W rozdziale XVII Opis sposobu obliczenia ceny pkt 3 Zamawiający wskazuje, że: Ceny należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku". W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści wpisanie poszczególnych cen
jednostkowych oraz stawek opłat z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi
taryfami, natomiast wartości netto, brutto i kwotę VAT z tytułu sprzedaży energii oraz z tytułu dystrybucji jak
również wartości łącznej podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 7
Uprzejmie informujemy, że w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy Zamawiający nie uwzględnił
wszystkich składowych za Opłatę handlową: W związku z tym, że oferta obejmuje dwa punkty poboru energii
Wykonawca zwraca się z zapytaniem) czy Zamawiający uzupełni wiersz 4 Opłata handlowa w kolumnie 1 o
zapis: 2 PPE x 24 miesiące=48.
Odpowiedź:Zamawiający uzupełnia wiersz 4 Opłata handlowa w kolumnie 1 o zapis: 2 PPE x 24
miesiące=48.
Pytanie 8
Uprzejmie informujemy, że w rozdziale XV. Opis sposobu przygotowywania ofert pkt 6 Zamawiający wymaga,
aby treść oferty została napisana na maszynie do pisania lub w formie wydruku komputerowego w związku z tym
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający udostępni Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia
treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę w w/w odpowiedziach.
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