
 Włodawa, 11.04.2011 r. 

 

Treść zapytania nr 1 do przetargu wraz z wyjaśnieniami  

Nr sprawy: ZP/PN-1/11 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż energii elektrycznej dla 

punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o.  we Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 

Euro” wpłynął 08.04.2011 r.  wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w następujących kwestiach.  

 
Pytanie 1. 

Czy wszystkie układy pomiarowe są  dostosowane  do usługi  TPA ? Czy obiekty w grupie taryfowej B  posiadają 

układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy/zasad TPA? Czy zamawiający jest świadomy tego że 

musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące. Informujemy, iż zgodnie 

z instrukcją  Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

właścicielem układu pomiarowego  grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwa, zatem do Państwa 

należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt czy 

układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw 

energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy zamawiającego lub 

opóźnić rozpoczęcie dostaw. 

 

Pytania 2. 

Wnosimy o zmianę zapisu z  §6 ust 6  umowy na następujący „Należności Wykonawcy wynikające z faktur VAT 

będą płatne przelewem na konto wskazane w fakturach VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, pod 

warunkiem, że faktura wpłynie do Zamawiającego co najmniej 7 dni przed terminem płatności. W przypadku 

opóźnienia – termin płatności ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia. Gdy termin płatności przypadnie w dniu 

świątecznym lub wolnym od pracy dla Zamawiającego zapłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 

Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela” 

 

Pytanie 3.  

Wnosimy o dodanie do wzoru umowy  poniższego zapisu przewidującego możliwość zmiany ceny  "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 poinformuje 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 do ich korekty". 

 

Pytanie 4. 

W rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagacie Państwo przedstawienia generalnej 

umowy dystrybucyjnej, lub równoważną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym 

znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. Zapisy jakie znajdują się w Generalnej Umowie 

Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy lokalnym OSD, a Wykonawcą, nie zezwalają na udostępnianie umowy osobom 

trzecim do wglądu. W związku z czym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: Oświadczenie 

o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej nr …….z dnia……z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej  za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do 

obiektów Zamawiającego. 

 

Pytanie 5.  

Wnosimy o wykreślenie z pkt 8 istotnych postanowień umownych  następujących podpunktów: a, c, d, e, f, g, h. 

Wszystkie wskazane zapisy powinny znajdować się w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy  Zamawiającym 

a lokalnym Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego, gdyż zgodnie z Prawem energetyczny dotyczą jego 

odpowiedzialności prawem przewidzianej. Takie zapisy nie mogą być cedowane na Wykonawcę będącym 

Przedsiębiorstwem Obrotu energia elektryczną. 

 

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 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Odpowiedź na pytanie 1.  

Zamawiający zwrócił się z pytaniem o udzielenie pilnej informacji do lokalnego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego o dostosowanie układów pomiarowych do usługi TPA. Odpowiedź zamieścimy na naszej stronie 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji od OSD. W przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania układów 

pomiarowych w grupie taryfowej B Zamawiający jest świadomy poniesienia dodatkowych kosztów.  

 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający informuje, że nie zamieścił wzoru umowy tylko Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), stąd nie możemy ustosunkować się do wspomnianego 



w pytaniu „§6 ust 6  umowy”. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę wnioskowaną zmianę Zamawiający modyfikuje 

zapis pkt. 12. Załącznika nr 5 do SIWZ zmieniając „Termin płatności określony w fakturze nie może być krótszy 

niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego” na zapis „Termin płatności określony w fakturze nie 

może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury”.  

 

Odpowiedź na pytanie 3. 

Sytuacje, w których możliwa jest zmiana ceny energii elektrycznej za jedną kWh Zamawiający określił 

w Rozdziale XIII - Opis sposobu obliczenia ceny jak również w Załączniku nr 5 - Istotne postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Prawem Zamawiającego jest zawarcie zapisów odnośnie 

niezmienności cen w okresie umownym.  

 

Odpowiedź na pytanie 4. 

Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia zapis w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia pkt. 1 lit. b – „zawartą umowę z operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej – dotyczy wykonawców 

nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej” na zapis „Oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej 

umowy dystrybucyjnej nr …….z dnia……z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż 

energii elektrycznej  za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego”. 

 

Odpowiedź na pytanie 5. 

W związku z uzasadnionym wnioskiem wykonawcy Zamawiający dokonuje wykreśleń podpunktów: a, c, d, e, f, g, 

h z pkt 8 istotnych postanowień umownych – Załącznik nr 5. 
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