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Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowa dostawę energii 
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2013.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jako Zamawiający w 
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą", w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ":

PYTANIE NR 1:
Zwracamy się z prośbą o wskazanie daty od kiedy Zamawiający planuje rozpocząć zakup energii 
elektrycznej w ramach niniejszego postępowania.

Zamawiający planuje rozpocząć realizację zamówienia niezwłocznie po zakończeniu postępowania, 
wyborze oferty i podpisaniu umowy, przy dochowaniu terminów wskazanych w ustawie Pzp.

PYTANIE NR 2:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w pkt. 3 rozdziału VI Istotnych Postanowień Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu pkt VI.3.

PYTANIE 3:
Zwracamy się z prośbą o dodanie do pkt. 1 rozdziału VII Istotnych Postanowień Umowy 
następującego zapisu: „W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe 
wykonanie zobowiązania -  płatności należy dokonać nie później niż w 5 dni od daty otrzymania 
faktury."

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w pkt VII.1.

PYTANIE 4:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w pkt 1 rozdziału IX Istotnych Postanowień Umowy 
stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ na następujący: „ Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana 
poprzez złożenie na piśmie, pod rygorem nieważności, oświadczenia woli z zachowaniem 3- 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego."

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt IX .l.

PYTANIE 5:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w pkt 2 rozdziału IX Istotnych Postanowień Umowy na 
następujący:

mailto:sekretariat@opsbielany.waw.pl


„ 1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku, o którym mowa w pkt 3 
poniżej.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji następuje poprzez 
wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek sprzedawcy.
3. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, gdy Klient zwleka z zapłatą za pobraną 
energię elektryczną lub świadczone usługi dystrybucji co najmniej miesiąc po upływie terminu 
płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności 
w dodatkowym 2-tygodniowym terminie oraz powiadomienia Klienta na piśmie o zamiarze 
wypowiedzenia umowy."

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt IX.2.

PYTANIE 6:
Dodatkowo zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „Umowa może być rozwiązana przez 
Sprzedawcę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Klient pomimo pisemnego wezwania 
rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy."

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

PYTANIE 7:
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w pkt 2. 3), 4) oraz 5) rozdziału X załącznika nr 2 do SIWZ na 
następujący:
„Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających 
na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych 
dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub 
podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem 
kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię 
elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą 
z powyższych zmian. Sprzedawca informuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej 
dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące 
podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od 
chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę ich 
korekty."

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. Zamawiający 
dopuścił zmianę ceny brutto w trakcie trwania umowy w przypadkach wskazanych w 
rozdziale X. Wykonawca, jako profesjonalista w danej dziedzinie, winien przed złożeniem 
oferty dokonać niezbędnych kalkulacji. Intencją Zamawiającego jest bowiem uzyskanie 
stałej niezmiennej ceny jednostkowej netto w okresie trwania umowy.

PYTANIE 8:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w pkt 2.6) rozdziału X załącznika nr 2 do SIWZ na następujący:
„ Zmiana taryfy OSD następuje w terminach i w trybie zgodnym z przepisami prawa energetycznego. 
Zmiany taryfy OSD w zakresie stawek i opłat wiążą Strony, bez konieczności sporządzania aneksu do 
Umowy, z datą wejścia w życie zmienionej Taryfy OSD, przy czym w przypadku podwyżki opłat oraz 
stawek opłat Sprzedawca poinformuje Klienta o powyższych zmianach w ciągu jednego okresu 
rozliczeniowego od dnia podwyżki. Do pozostałych zmian Taryfy OSD stosuje się procedurę zmiany 
uregulowaną w ust. powyżej."
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt X.2.6).
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PYTANIE 9:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów w pkt 1 do 5 rozdziału XII załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż 
w przypadku wykreślenia zapisów zgodnie z prośbą Wykonawcy, kary umowne i 
odszkodowania przewidziane będą tylko i wyłącznie dla Zamawiającego co jest niezgodne z 
zasadą równouprawnienia stron w stosunku cywilnoprawnym.

PYTANIE 10:
Zwracamy się z prośbą w zmianę zapisu w pkt 3 rozdziału XIII SIWZ na następujący:
„ Zmiany Umowy, w tym będące skutkiem wprowadzenia nowej Taryfy Sprzedawcy, nastąpią poprzez 
pisemne, niezwłoczne powiadomienie Klienta o zmianach Umowy wraz z pisemną informacją o 
prawie Klienta do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 -  miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego."

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę zapisu pkt XIII.3. Po zmianie zapis 
brzmieć będzie: „Zmiany Umowy, w tym będące skutkiem wprowadzenia nowej Taryfy 
Sprzedawcy, nastąpią poprzez pisemne, niezwłoczne powiadomienie Klienta o zmianach 
Umowy wraz z pisemną informacją o prawie Klienta do wypowiedzenia Umowy z 
zachowaniem 1 -  miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu 
rozliczeniowego bez zastosowania kar umownych i odszkodowania".

PYTANIE 11:
Dotyczy załącznika nr 1 -  Formularz Oferty.
Zwracamy się z prośbą o dostosowanie tabeli „dystrybucja energii" w sposób umożliwiający 
prawidłowe wyliczenie wartości brutto energii. Nazewnictwo oraz jednostki opłat za usługi 
dystrybucji dla poszczególnych grup taryfowych określa Taryfa OSD.

Zamawiający pozostawia bez zmian załącznik nr 1 do SIWZ.


	Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w pkt VII.1.


