
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 29.07.2014 r.        

Nr sprawy: TOM.271.1.20.2014         

                      
                    
                                    

 
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/20/ITOM/14 na  " Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 

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

             

 
 
 
 
Zamawiający informuje, że  w dniu 25 lipca  2014 roku wpłynęły kolejne pytania  w sprawie ww. 
postępowania: 
 
 
 

1. „W pkt. 2 ppkt. 2.2. tiret. 2 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt. 3 tiret 2 SIWZ. Uprzejmie informujemy,  
że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewniał będzie OSD na podstawie zawartej 
Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą  
o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający informuje, że  nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu.  Intencją Zamawiającego  nie było 
wchodzenie w kompetencje OSD. Sprzedawca energii pośrednio odpowiada również za parametry techniczne 
dostarczanej energii elektrycznej na podstawie własnej umowy z OSD, których to uregulowań Zamawiający nie ma 
możliwości zweryfikować, czy odpowiadają regulacjom zawartym w dokumentacji postępowania i przepisach 
prawnych. 

 

2. W pkt. 4 SIWZ oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ w §4 ust.1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy prawo energetyczne oraz postanowieniami zatwierdzonej przez 
Prezesa URE  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD)  OSD, warunkiem rozpoczęcia 
sprzedaży w ramach przedmiotowego postępowanie jest skuteczne rozwiązanie umowy, na podstawie której 
dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 
sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca 
zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „ Przedmiotowe zamówienia będzie 
realizowane w okresie od 1 października 2014 doku do 30 września 2016 roku, jednak nie wcześniej niż po 
skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię 
elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie 
umowy/umów dystrybucyjnych.”  
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści pkt. 4 SIWZ oraz w § 4 ust.1 załącznika nr 7 do SIWZ  
w następującym zakresie: 
 
pkt. 4 SIWZ, otrzymuje brzmienie: 
 
Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy  do 30 września 2016 roku. 
Z tym, że w zakresie procedury zmiany sprzedawcy od dnia zawarcia umowy do 30.09.2014r, a w zakresie 
sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2016 roku. 
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załącznik nr 7 do SIWZ § 4 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY   

 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia do 30.09.2016 roku. 
2. Do dnia 30.09.2014 roku Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej. 
3. Dzień 01.10.2014 roku jest dniem rozpoczynającym dostawę energii elektrycznej przez Wykonawcę.   

 
 
 

Zamawiający jednocześnie informuje, że umowy obecnie obowiązujące na sprzedaż energii są zawarte na czas 
określony. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nie ma obowiązku rozwiązywania ich. 
 

 

3. W rozdziale 18 Wykonawca zwraca się z prośbą  i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość  
podpisania umowy z Wykonawcą  drogą korespondencyjną? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
  
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

4. W  pkt. 4.3 ppkt. 1 Ogłoszenia oraz w pkt. 21 ppkt. 1 oraz w załączniku nr 7  do SIWZ w §3 ust. 1 pkt.1. 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:  „zmianie prze ustawodawcę przepisów skutkujących zmianą wysokości 
stawki podatku akcyzowego lub  gdy nastąpią 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.” Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o 
uwzględnienie powyższej zmiany w treści postanowień §7 ust.7 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający w § 3 załącznika nr 7 do SIWZ jak również w treści SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu określił 
sytuacje w których może być zmieniona treść zawartej między Stronami umowy.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę. 

 

5. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §2 ust. 2 pkt. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
dookreślenie, że  Wykonawca poinformuje o zaistniałych opóźnieniach na wniosek Zamawiającego. 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający informuje, że  nie dokona zmian przywołanego zapisu. Informowanie Zamawiającego o zaistniałych 
opóźnieniach jest zobowiązaniem Wykonawcy, który dokonując zmiany sprzedawcy przed OSD posiada o tym 
wiedzę.  

 
 

6. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §2 ust. 3. Informujemy, że w tym celu jest niezbędne, aby 

Zamawiający przekazał  w tym celu Wykonawcy niezbędne dokumenty i informacje. Z uwagi na powyższe 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dookreślenie „, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w dniu zawarcia 
umowy przekaże w tym celu wszelkie niezbędne dokumenty i informacje.” 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający nie widzi konieczności  dookreślania jednoznacznych zapisów.  

 
 

7. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §3 pkt. 1 ppkt. 4 i 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
doprecyzowanie przedmiotowych zapisów o następujące zdanie: „ Zwiększenie  ilości punktów poboru 
energii elektrycznej/Zmiana grupy taryfowej  jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały 
ujęte w  SIWZ oraz  wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
  
Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zapisów proponowanych przez Wykonawcę. 
 

 

8. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §7. 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. Ponad to 
ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być 
fizycznie nie możliwa (Wykonawca otrzymuje informacji  o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „W przypadku 
wykorzystania kwoty, o której mowa jest w ust. 5 powyżej 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 Zamawiającego: 

  

Jeśli zobowiązania Zamawiającego powstały w trakcie zawarcia umowy to płatność może być dokonana również po 
jej wygaśnięciu.  Zamawiający nie widzi konieczności modyfikacji  postanowień załącznika nr 7 do SIWZ w tym 
zakresie. 

 

9. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust. 5. Uprzejmie informujemy, że  Wykonawca wystawia 
faktury na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych otrzymanych od OSD. Z uwagi na powyższe 
Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Faktury rozliczeniowe wystawiane 
będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 15 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów 
liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.” 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

 Zamawiający nie widzi konieczności dokonania modyfikacji przytoczonego zapisu. 
 

10. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust. 11. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 
błędy w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego mogą dotyczyć zarówno 
zawyżeń jak i zaniżeń należności za pobraną energię elektryczną i Wykonawca winien dokonać korekty 
uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. Z uwagi na możliwości wystąpienia nadpłaty i niedopłaty zwracamy się z prośbą i 

pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym 
Wykonawcą cyt. zapis w § 8 ust. 11  został zmodyfikowany do treści: „Nadpłata wynikająca z korekty 
rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata,  
podlega doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”, lub do innej treści wskazanej przez 
Zamawiającego uwzględniającej zarówno nadpłatę jak i niedopłatę. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
 
Zamawiający dokonał zmiany  treści § 8 ust 11  załącznika nr 7 do SIWZ, który otrzymał brzmienie:  
 
Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres 
rozliczeniowy. Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega doliczeniu na poczet płatności ustalonych na 
najbliższy okres rozliczeniowy. 
  
 
 

11. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust. 14. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca wysyła faktury 
VAT za pobraną energię elektryczną listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru. Ponad to należy również 
zauważyć, iż z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 
30 dni od daty otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku 

podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego 
odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych Wykonawca zwraca się z prośbą o 
określenie terminu płatności od daty jej wystawienia z tym zastrzeżeniem, że w  przypadku otrzymania 
faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający  zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni 
od otrzymania.  Mają na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej 
modyfikacji przedmiotowego zapisu: „Należności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę 
płatne będą w ciągu 30 dni od daty wystawienia.  W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin 
płatności upłynął, Zamawiający  zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania.” 
 
 
 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje przytoczonego zapisu.  Treść § 8 ust. 14 wzoru umowy pozostaje bez 
zmian. 

 
 

12. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust. 15. 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. 19a ust. 5 pkt.4  ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 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 zmodyfikowany do treści: „Za datę 
zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Reklamacje Zamawiającego nie 
zwalniają od obowiązku płatności należności.” 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikowania treści § 8 ust. 15 wzoru umowy, załącznika nr 7 do SIWZ. 

 
 

13. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust. 17. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6c ust. 2 
Ustawy prawo energetyczne nie rozpoznanie reklamacji  terminie, uważa się, że została uwzględniona tylko 
w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z 
prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w. zapisu: „Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od 
obowiązku płatności należności.” 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
  

Zamawiający informuje, że zastosował swobodę zawierania umów, zgodnie z Kodeksem cywilnym. Tym bardziej jak 
to wskazał Wykonawca w swoim pytaniu ustawa Prawo energetyczne reguluje to dla odbiorców w gospodarstwie 
domowym. 
 
 

 

14.  W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §10 ust. 1-5. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził 
zapisy dot. kar umownych w sposób jednostronny, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności świadczeń 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie w §10  kar umownych w sposób tożsamy i  równy 

dla obydwu stron umowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie  § 10 ust.1 -4. 
Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 20 
października 2011 r. sygn. akt. KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11). Jednocześnie Wykonawca 
zwraca się  z prośbą o określenie odpowiedzialności stron w ust.5 jako odpowiedzialność do wysokości 
poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o dokonanie następującej 
modyfikacji ust. 5: ”Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).” 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Kary umowne, o których mowa w § 10 załącznika nr 7 do SIWZ nie są rażąco wygórowane. Obowiązkiem 
Zamawiającego jest regulowanie płatności w terminie, a w przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Wykonawcy będą przysługiwać zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego odsetki ustawowe – nie ma zatem 
konieczności powielania przepisów kodeksu cywilnego w umowie. 
 

 
 

15. Wnosimy o podanie w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz oferty szacunkowego zużycia energii elektrycznej 
dla poszczególnych taryf. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający informuję, że na podstawie dokumentacji postępowania Wykonawcy są w stanie sami wypełnić 
zamieszczoną w „Formularzu oferty” tabelę. dokument został zamieszczony na stronie w formie edytowalnej. 

 
 

16. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony 
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 
dla   każdego punktu poboru: 
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- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru;  
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 
- numer aktualnie obowiązującej umowy 
data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
- numer ewidencyjny PPE 
 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
 Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. 

 
 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
/-/ 

Andrzej Kaleta  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


