
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

 
 

                      Milanówek, dnia 23.09.2013 r. 
 

TOM.271.2.22.2013    

         

                                                  

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/23/TOM/13 na „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów użyteczności publicznej usytuowanych w granicach 
administracyjnych Miasta Milanówka” 

 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 20 września 2013 roku wpłynęło kolejne zapytanie w sprawie 
ww. postępowania o niniejszej treści: 

 
 
Pytanie 1 
„W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 2.2 widnieje zapis ” Energia elektryczna powinna spełniać 

parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t.) oraz 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.” Informujemy, że za parametry techniczne 
dostarczanej energii elektrycznej odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca 

wnosi o usunięcie zapisu. Uprzejmie prosimy o modyfikacje powyższego zapisu również w SIWZ punkt 3.” 
 
 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję,  że nie wyraża zgody na zmianę 
zapisu. 

 
 
Pytanie 2 
„Pkt 4.SIWZ Termin wykonania zamówienia 
„Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 października 2013 roku do 30 września 
2014 roku. Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji dostawy, ze względu na 
przedłużające się postępowanie przetargowe.” 
Z uwagi na fakt, iż warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę jest: 
skuteczne rozwiązanie dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także pozytywnie 
przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy i wejście w życie nowych umów dystrybucyjnych 
zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: 
„Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 30 września 2014 
roku r., jednakże wejdzie w życie w zakresie każdego poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z 
dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po 
pozytywnie przeprowadzonej zmianie sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych.” 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższego zapisu również we Wzorze umowy § 3 ust. 2” 
 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  okresu rozliczenia, dopuszcza późniejszy termin 

rozpoczęcia realizacji.  
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Pytanie 3 
„Pkt 15. SIWZ. Opis sposobu obliczania ceny oraz waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia:  
„Ceny jednostkowe są cenami wiążącymi i będą miały zastosowanie przy rozliczeniach z Wykonawcą i 
nie będą podlegać żadnym negocjacjom.” 
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie 
przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie 
przedmiotowego zapisu do treści: 
„Ceny jednostkowe są cenami wiążącymi i będą miały zastosowanie przy rozliczeniach z Wykonawcą i 
nie będą podlegać żadnym negocjacjom za wyjątkiem zmian 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.” 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższego zapisu również we Wzorze umowy § 2 ust. 1 
Możliwości dokonania zmian w zawartej umowie, oraz w § 4 ust. 4,” 

 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, Wykonawca uwzględni wszelkie ryzyko związane ze 
zmianami w cenach ofertowych. 
 

 

Pytanie 4 
„W SIWZ punkt 17 lit. c widnieje zapis „Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przed zawarciem umowy posiadanej obowiązującej 
umowy lub promesy umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na 
podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w dokumentacji postępowania.” 
Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadający 
Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego objęte są klauzulą 
tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu”. 
 
 

W dokumencie przedłożonym Zamawiającemu przed zawarciem umowy muszą być wskazane 
Strony umowy, okres na jaki została zawarta i czy wybrany Wykonawca może prowadzić sprzedaż 
energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów 
Zamawiającego wskazanych w dokumentacji postępowania. 

Pozostałe warunki umowy Wykonawca może objąć klauzulą tajności. 
 

 
Pytanie 5 
„Pkt 21. Ust. 4 SIWZ. Informacje o możliwości dokonania zmian w zawartej umowie.  
„ Zmiana taryfy rozliczeniowej punktów poboru energii wskazanych w specyfikacji. W przypadku zmiany 
taryfy rozliczeniowej w danym punkcie poboru energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy, 
dotychczasowa cena jednostkowa energii elektrycznej dla tego punktu nie ulegnie zmianie.” 
Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość zmiany 
grupy taryfowej powinna dotyczyć wyłącznie grup, które zostały ujęte w SIWZ i wycenione w ofercie 
wykonawcy. Ponad to powyższa zmiana powodować powinna zastosowanie ceny ofertowej odpowiedniej 
dla nowej grupy taryfowej. W związku z powyższym cena dla danego punktu ulegnie dostosowaniu do 
nowej grupy taryfowej. W odniesieniu do zmiany parametrów technicznych oraz mocy umownej, warunki 
wprowadzenia ich zmian określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD i mogą 
wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat na rzecz OSD. Z uwagi na powyższe 
Wykonawca zwraca się z prośbą  o usunięcie zapisu. 

Uprzejmie prosimy o usunięcie powyższego zapisu również we Wzorze umowy § 2 ust.” 
 

 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zmiany ceny korzystnej dla Zamawiającego. 
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Pytanie 6. 
„W związku z oczekiwaniem Zamawiającego, aby rozliczenia za pobraną energię odbywały się w 
okresach wynoszącymi 1 miesiąc, informujemy, że cyklika okresów rozliczeniowych zależy wyłącznie od 
OSD. Biorąc pod uwagę stosowane przez operatorów okresy rozliczeniowe, może się okazać, że nie będzie 
można dokonać rozliczeń rzeczywistych w układzie miesięcznym. W związku z powyższym wnioskujemy 
aby wprowadzić zapis wskazujący, że rozliczenia będą odbywały się zgodnie z okresami rozliczeniowymi 
stosowanymi przez OSD. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawca nie będzie w stanie 
wywiązać się z zapisów umowy, co będzie niezależne od jego woli. Wnosimy o zmianę zapisu  w 
załączniku nr 8 do SIWZ „Umowa”  w § 5 punkt 2 na "Rozliczania między Stronami będą się odbywać 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na 
podstawie odczytów układów pomiarowo - rozliczeniowych". 
6.Wzór umowy § 5 ust. 5 i 6 Warunki płatności  
„5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego, przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze. 
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego jak również 
jednostek organizacyjnych.” 
Wykonawca nie ma możliwości pełnej kontroli nad terminem dostarczenia faktury. Ponadto zgodnie z 
obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym 
środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 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 i pytaniem czy Zamawiający 
dopuści możliwość, aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został 
odpowiednio zmodyfikowany do treści:„5. Faktury regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku otrzymania faktury VAT,  której termin 
płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania.  
6. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 
 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  
 
 

Pytanie 7 
„Wykonawca informuje iż wartość w tabeli 2. Obiekty użyteczności publicznej dla strefy II jest błędnie 
podliczona. Suma szacunkowego zużycia wynosi 83,32 a nie 48,71. Wnosimy o odpowiednią 
modyfikacje. W związku z rozbieżnościami w wielkości szacunkowego zużycia energii elektrycznej 
wnosimy o podanie wielkości szacunkowego zużycia energii dla poszczególnych taryf które 
należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu wartości oferty.” 
 

 
Wartość właściwa wynosi 83,32 ( pomyłka) 

 

 
Pytanie 8 
„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 
rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla 
poszczególnych obiektów.” 

 
 

Zamawiający posiada Umowy Sprzedażowe obowiązujące od  01. 10.2012 do 30.09.2013. 
 

 
Pytanie 9 
„Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych 
w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji 
promocyjnych/programów lojalnościowych?” 
 

Zamawiający  nie posiada umów promocyjnych i programów lojalnościowych. 
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Pytanie 10 
„Czy zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia publicznego wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy? „ 

 
 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne dane . 
 

 
Pytanie 11.  
„Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania w jego imieniu czynności 
niezbędnych w przeprowadzaniu procesu zmiany sprzedawcy i w jakim zakresie?” 

 
Zamawiający udzieli Pełnomocnictwa. 

 
 
 
 

 
    Z poważaniem 

                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                        -/- 

                                            Andrzej Kaleta 

 
 
 
 
 
 
 
 


