
Dot. przetargu nieograniczonego na Zakup Energii Elektrycznej

W związku z otrzymaniem od jednego z Wykonawców pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia poniżej udzielamy na nie odpowiedzi:

1. Zapisy  w  §6  ust.  2,  3,  4  umowy  o  korygowaniu  faktur  przez  Zamawiającego  wg 
sposobu wskazanego w §6 ust. 2 rodzi wątpliwości, co do oceny prawidłowości wyliczeń 
i  oceny,  czy  zaszła  przesłanka.  Korekty  faktur  powinny  być  dokonywane  przez 
Wykonawcę.  Proponujemy  więc  wyjaśnienie  lub  wprowadzenie  w  miejsce  tych 
paragrafów  zapisy  umożliwiające  wystawienie  faktur  korygujących  tylko  przez 
Wykonawcę.

Odpowiedź.

Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów umowy w § 6 ust. 2;3;4 gdyż 
proponowane w zapytaniu zapisy kolidowały by z gospodarnością, celowością i rzetelnością 
działania Jednostki Samorządu Terytorialnego.

2. Zwracamy się  z prośbą o rozważenie możliwości  wprowadzenia do treść i  projektu 
umowy  w  §5  ust.  3  umowy  i  pkt.6  Formularzu  oferty  zapisów  pozwalających 
Wykonawcy  w  okresie  obowiązywania  umowy  na  zmianę  cen  jednostkowych  w 
sytuacji  wydania  decyzji  administracyjnych  wpływających  na  koszt  prowadzenia 
działalności  w  zakresie  obrotu  energią  elektryczną,  w  szczególności  przez  Prezesa 
Urzędu  Regulacji  Energetyki  np.  w  przypadku  nałożenia  na  sprzedawców  energii 
elektrycznej  obowiązków  umorzenia  nowych  certyfikatów  pochodzenia. 
Wprowadzenie takich zapisów wpłynie na obniżenie ceny zastosowanej w ofercie. Cena 
przy danych zapisach nie musi bowiem uwzględniać ryzyka związanego z możliwością 
wprowadzania  obowiązków.  Podniesienie  ceny  dopiero  w  momencie  wprowadzenia 
danej  przesłanki  w  życie,  która  może  zostać  wprowadzona  bądź  też  nie,  będzie 
relatywnie  obniżało  całkowitą  wysokość  zobowiązania  wynikająca  z  danej  umowy. 
stosownym uzupełnieniem takiej  możliwości byłoby również wprowadzenie zapisów, 
które wprowadzałyby prawo do rozwiązanie umowy w przypadku nie uzgodnienia w 
określonym  terminie  nowych  cen  wraz  klauzulą,  że  Strony  umowy  mogą  ustalić 
kontynuacje prowadzenia rozliczeń na podstawie cen określonych w ofercie.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje iż dokumentacja przetargowa przewiduje możliwość zmiany ceny 
jednostkowej w dwóch przypadkach:

a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną
b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną

W związku z tym Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmiany w treści umowy.

3. Sformułowanie w §4 ust. 2 umowy -"niedostarczenie"· jest błędnie użyte. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 
623 z późniejszymi zmianami) sprzedawca nie odpowiada za dostarczenie energii ani 
nie gwarantuje ciągłości dostaw, lecz za samą sprzedaż energii  elektrycznej. Dlatego 
tez prosimy o modyfikację zapisów, tak by określały samą sprzedaż.



Odpowiedź.

Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów w § 4 ust  2.  wzoru umowy,  gdyż 
prawdopodobnie  zapis  ten  został  błędnie  odczytany  i  jest  zgodny  z  twierdzeniem  w 
zapytaniu

4. Zapisy  w §10 ust.  2  budzą wątpliwości  natury prawnej związanej  z przeniesieniem 
praw i obowiązków. Kodeks Cywilny nie reguluje tej problematyki, jedynie dopuszcza 
taką możliwość, W związku obawą dokonania cesji praw i obowiązków bez uprzedniej 
zgody uważamy,  że  umowa powinna regulować dopuszczalność  cesji  po  uprzednim 
wyrażeniu  zgody  przez  Wykonawcę.  Taką  adnotację  proponujemy  wprowadzić  do 
umowy.

Odpowiedź.

Zamawiający  nie  widzi  podstaw  do  dokonania  zmian  zapisów  umowy  w  §  10  ust.  2 
ponieważ jako umowy cywilne podlegają jurysdykcji sądów powszechnych. Strony umowy 
powinny być świadome treści umów jakie podpisują

5. W  zaproponowanym przez Państwa formularzu cenowym można wprowadzić tylko 
jedną  cenę.  Uważamy,  ze  korzystniejsze  dla  Zamawiającego  byłoby  wprowadzenie 
dodatkowych punktów tyczących się wszystkich stref i grup taryfowych, szczególnie ze 
względu na wnioskowane w pełnomocnictwie zmiany grup taryfowych.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje iż przedmiotem przetargu jest uzyskanie jednej stałej ceny na cały 
okres obowiązywania przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie widzi 
podstaw do zmiany treści formularza ofertowego.


