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Uczestnicy post ępowania 
(wszyscy) 

 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.12.2013 o nazwie:  
                Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń  
                i obiektów Gminy Pysznica w latach 2014 - 2015 
 
 
Szanowni Państwo, 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), zwanej dalej „ustawą” Gmina Pysznica, jako Zamawiający, 
informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się      
w dniu 6 listopada 2013 roku (data wpływu) do Zamawiającego z zapytaniami. 
 
Poniżej przedstawiam treść pytań z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1 
Załącznik nr 1a i 1b  do SIWZ - Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie aktualnych 
wykazów PPE na dzień składania oferty. 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiaj ący informuje, że do specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia dodaje si ę 
załącznik nr 1c do SIWZ o nazwie: Zestawienie umów ener getycznych w Gminie Pysznica.                           
 
Pytanie nr 2 
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 art. 5 ustawy prawo 
energetyczne. 
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:  
Tak. 
 
Pytanie nr 3 
W załączniku Nr 8 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy.  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 dodanie kolejnego zapisu o  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: 
 

Zamawiaj ący informuje, że wyraża zgod ę na dodanie do umowy kompleksowej  zapisu 
o  nast ępującej  tre ści:  
„ W przypadku gdy zm iana parametrów dystrybucyjnych wi ązać się będzie z konieczno ścią 
ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryf ą OSD Zamawiaj ący zobowi ązany b ędzie do ich 
uiszczenia.” 
 
Pytanie nr 4 
W załączniku Nr 8 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy w rozdziale 1  pkt. 9 ppkt. 1 – 3 oraz 6. 
Wykonawca informuje, iż za powyższe zobowiązania odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego. 
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu bądź 
określenie, że są to zobowiązania OSD. 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiaj ący informuje, że wyraża zgod ę na usuni ęcie przedmiotowego zapisu  w załączniku nr 8 
do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy w rozdziale 1  pkt. 9 ppkt. 1 – 3 oraz 6.  
 
Pytanie nr 5 
W załączniku Nr 8 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy w rozdziale 3  pkt. 3. Uprzejmie 
informujemy, że Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę 
VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności.  
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby       
w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą został zmodyfikowany do następującej 
treści: „Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne będzie z dołu po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na konto 
Wykonawcy...........................” 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiaj ący informuje, że wyraża zgod ę na dodanie do umowy kompleksowej  zapisu 
o  nast ępującej  tre ści:  
„Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne b ędzie z dołu po zako ńczeniu okresu 
rozliczeniowego w terminie do 21 dni od daty wystaw ienia faktury VAT przelewem na konto 
Wykonawcy...........................” 
 
Pytanie nr 6 
W załączniku Nr 8 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy w rozdziale 5  pkt. 2 ust. 3 Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku 
zmiany grupy taryfowej. 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.  
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dokonanie stosownej zmiany w/w zapisu. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiaj ący podziela interpretacj ę wyra żoną przez Wykonawc ę, dlatego te ż skreśla zapis                 
w załączniku Nr 8 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy w rozdziale 5  pkt. 2 ust. 3. 
 
Pytanie nr 7 
W załączniku Nr 8 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy w rozdziale 5  pkt. 5. Wykonawca zwraca 
się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z 
zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności.” 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiaj ący informuje, że wyraża zgod ę na dodanie  do umowy kompleksowej  zapisu 
o  nast ępującej  tre ści:  
„Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrze żeniem pkt. 2 powy żej wymagaj ą zgody obu stron 
wyra żonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem  niewa żności.” 
 




