
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 01.08.2014 r.        

Nr sprawy: TOM.271.1.20.2014         

                      
                    
                                    

 
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/20/TOM/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 31 lipca  2014 roku wpłynęły kolejne pytania  w sprawie ww. 
postępowania: 
 
 
 

Wykonawca, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosi o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 

Zapytanie 1:  

Dotyczy: obowiązujących umów dystrybucyjnych 

Na jaki okres Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne? Czy Zamawiający wystąpił już o 

zawarcie nowych umów dystrybucyjnych? 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zamawiający  ma zawarte umowy dystrybucyjne bezterminowo. 

 

Zapytanie 2:  

Dotyczy: przekazania danych  

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel)? 

Wyjaśnienie: 

W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie potrzebował aktualnych 

danych dotyczących Zamawiającego oraz jego punktów poboru energii elektrycznej.  

 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 

 Zamawiający przekaże niezbędne dane w terminie pozwalającym na wywiązanie się Wykonawcy  

z zawartej umowy.  
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Zapytanie 3:  

Dotyczy: nowych punktów poboru energii elektrycznej  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wpisanie w SIWZ informacji, że nowe punkty poboru (nowe zabudowy, 

czy punkty w których nastąpiła zmiana mocy, grupy taryfowej) to punkty poboru w grupie taryfowej 

wycenionej przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana grupy taryfowej na inną wycenioną w ofercie jest 

jednoznaczna ze zmianą ceny na cenę obowiązującą dla danej grupy taryfowej.  

 

Wyjaśnienie: 

Grupy taryfowe nieuwzględnione w ofercie będą niezgodne z przedmiotem zamówienia. Ponadto 

Zamawiający wpisał w umowie (§7 ust. 2), że dla poszczególnych grup taryfowych obowiązują określone 

ceny. Wiążą one obie strony umowy. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wrodzenie proponowanych zapisów. Sytuacje zmiany grupy taryfowej, 

nowych punktów odbioru zostały uwzględnione w SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu a także we 

wzorze umowy „Możliwości zmiany zawartej umowy”, oraz w §7 ust. 8 wzoru umowy. 

 

Zapytanie 4:  

Dotyczy: § 10 umowy 

Wykonawca wnosi o dodanie kolejnego ust. do § 10 umowy 

Propozycja zmiany: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w §7 

ust 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku czasowej utraty przez Zamawiającego przed zakończeniem 

realizacji umowy uprawnień, zezwoleń bądź innych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy lub w 

przypadku zwłoki w przekazaniu Wykonawcy dokumentów i danych do przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania przez Wykonawcę. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

Zapytanie 5:  

Dotyczy: § 10 umowy 

Wykonawca wnosi o dodanie kolejnego ust. do § 10 umowy 

Propozycja zmiany: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% ceny oferty netto, na podstawie której 

niniejsza umowa została pomiędzy Stronami zawarta. 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 

 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

 

Zapytanie 6:  

Dotyczy: terminu wykonania zamówienia 

Wykonawca wnosi o uzależnienie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od pozytywnie 

zakończonej procedury zmiany sprzedawcy. Przesłanka ta musi zostać spełniona, aby OSD umożliwiło 

rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nowemu sprzedawcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający uważa że Wykonawca będzie dysponował odpowiednią ilością czasu na przeprowadzenie 

procedury zmiany sprzedawcy, a tym samym na skuteczne rozpoczęcie sprzedaży zwłaszcza, że 

Zamawiający posiada stałą umowę dystrybucyjną. Proces zmiany sprzedawcy u OSD zależeć będzie 

wyłącznie od zaangażowania Wykonawcy w realizacje zawartej umowy. 

 

 

Zapytanie 7:  

Dotyczy: terminu wykonania zamówienia 

Wykonawca wnosi o uzależnienie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od pozytywnie 

zakończonej procedury zmiany sprzedawcy. Przesłanka ta musi zostać spełniona, aby OSD umożliwiło 

rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nowemu sprzedawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

  

Treść pytania jest identyczna jak pytania 6, w związku z powyższym odpowiedź Zamawiającego jest jak 

wyżej. 

 

 

Zapytanie 8:  

Dotyczy: zużycia energii w strefie I 

Zamawiający podał w SIWZ w tabeli 2. Obiekty użyteczności publicznej, że sumaryczne zużycie w strefie 

I wynosi 592,11 MWh. Jednak suma zużyć w strefie I wynosi 570,15 MWh. Wykonawca wnosi o podanie 

prawidłowego zużycia.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje, iż dokonał już poprawienia omyłki rachunkowej, informacja została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.07.2014r.   

 

 

Zapytanie 9:  

Dotyczy: § 2 ust. 2 pkt 2 umowy 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie co obejmuje obowiązek „podjęcia w imieniu Zamawiającego niezbędnych 

czynności zmierzających do zapewnienia ciągłości dostaw”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

  

Zamawiający nie może mieć przerw w dostawie energii elektrycznej do wskazanych punktów poboru  

i w tym celu Wykonawca ma podjąć wszelkie działania przy procedurze zmiany sprzedawcy, aby to 

zapewnić.   

 

Zapytanie 10:  

Dotyczy: § 2 ust. 3 umowy 

Wykonawca prosi o zmianę § 2 ust. 3 umowy:  

Propozycja zmiany: 

Czynności opisane w ust. 2 pkt 1, Wykonawca podejmie niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do przedłużenia wskazanego terminu. Jeżeli Wykonawca 

rozpocznie wcześniej procedurę zmiany sprzedawcy tym szybciej będzie ona zakończona i to pozwoli na 

prawidłowe realizowanie zawartej umowy. 
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Zapytanie 11:  

Dotyczy: § 3 ust. 1 pkt 4 umowy 

Wykonawca prosi o zmianę § 3 ust. 1 pkt 4 umowy:  

Propozycja zmiany: 

zmiany taryfy rozliczeniowej punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

 

 

Zapytanie 12:  

Dotyczy: § 8 ust. 17 umowy 

Wykonawca prosi o zmianę § 8 ust. 17 umowy:  

Propozycja zmiany: 

Wniesienie przez adresata faktury reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej 

zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze w przypadku, gdy wykazane zużycie energii 

elektrycznej rażąco odbiega od zużycia przewidywanego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje przytoczonego zapisu.  Treść § 8 ust. 17 wzoru umowy pozostaje bez 
zmian. 

 

Zapytanie 13:  

Dotyczy: § 10 ust. 3 umowy 

Wykonawca prosi o wykreślenie § 10 ust. 3 z umowy. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przytoczonego zapisu.  Treść § 10 ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez 
zmian. 

 
Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
/-/ 

Andrzej Kaleta  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                       
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


