BUD/271/60-12/11

Myślenice 12.10.2011

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z
zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej do
punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych jednostek
organizacyjnych Gminy” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia
następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Dotyczy: Generalnej Umowy Dystrybucyjnej pomiędzy OSD a Wykonawcą
Wykonawca prosi o zmianę zapisów dot. wymagania przedłożenia przed podpisaniem
umowy przez Wykonawcę Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, na oświadczenie o posiadaniu
podpisanej przedmiotowej umowy.
Uzasadnienie: (zadającego pytanie)
Operator Systemu Dystrybucyjnego nie wyraził zgody na udostępnienie osobom trzecim
przedmiotowej umowy. Treść umowy zawiera zapisy istotne i poufne wobec osób trzecich.
Stosunek łączący Strony Generalnej Umowy Dystrybucyjnej ma charakter cywilnoprawny,
nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Strony
wzajemnie nie zgodziły się udostępniać osobom trzecim, publikować i ujawniać w jakikolwiek
inny sposób informacji przekazanych w związku z realizacja Generalnej Umowy
Dystrybucyjnej. Natomiast zgodnie z ustawą Pzp postępowanie o udzielnie zamówienia jest
jawne (art.8), więc może zostać udostępniona osobom trzecim, co stanowiłoby naruszenie
warunków Generalnej Umowy Dystrybucyjnej przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 25 ustawy
Pzp Zamawiający jest uprawniony do żądania oświadczeń potwierdzający spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i określonych wymagań.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w następujący sposób:
pkt 9.1.b ) SIWZ otrzymuje brzmienie:
,, b) posiadają zawartą umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej działającym na
terenie Zamawiającego.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na
podstawie:
- przedłożonej promesy umowy lub ważnej umowy zawartej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego
- lub oświadczenia Wykonawcy o zawartej umowie lub promesie’’
pkt 10.1.3) SIWZ otrzymuje brzmienie:
,, 3) umowę generalną lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub
oświadczenie Wykonawcy o zawartej umowie lub promesie.’’
pkt 14.3.1) g) otrzymuje brzmienie:
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,, g) umowę generalną lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub
oświadczenie Wykonawcy o podpisanej umowie lub promesie.’’
Pytanie 2:
Dotyczy: Rozliczania
Wykonawca wnosi zapytanie o zmiany w TOMIE I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców,
Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia ust. 7 tak aby zgadzał się z pozostałymi ustępami
dot. okresów rozliczeniowych, a przede wszystkim z zasadami (tu: okresami) rozliczeń
określonych Taryfą OSD, która jest zatwierdzana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez usunięcie pkt 4.7 SIWZ.
Pytanie 3:
Dotyczy: Zamówienia uzupełniającego.
Wykonawca wnosi pytanie o zmianę wielkości przewidzianego w SIWZ maksymalnego
Zamówienia uzupełniającego z wartości 50% zamówienia podstawowego do przewidzianej
ustawą PZP dla dostaw wielkości 20%?
Nasz komentarz: (zadającego pytanie)
Zamawiający zakwalifikował zakres zamówienia jako dostawy, w związku z powyższym
należy zachować zgodność z przepisami ustawy Pzp, która mówi o maksymalnej wartości
Zamówienia uzupełniającego jako 20% zamówienia podstawowego/
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść pkt 6 SIWZ w następujący sposób:
pkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:
,,Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 20 % wartości
zamówienia podstawowego.’’
Pytanie 4:
Dotyczy: Dotychczasowych umów Zamawiającego
Jakie umowy w danym momencie posiada Zamawiający? Czy są to osobne umowy na
sprzedaż energii elektrycznej i osobne o świadczenie usług dystrybucji czy też są to umowy
kompleksowe obejmujące swym zakresem zarówno sprzedaż i usługę dystrybucji energii
elektrycznej?
Odpowiedź:
Obecnie Zamawiający posiada umowy kompleksowe obejmujące swym zakresem zarówno
sprzedaż jak i usługę dystrybucji energii elektrycznej.
Pytanie 5:
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Dotyczy: Zapisów tyczących się zamówienia tylko na zakup energii elektrycznej tj.;
Procedury zmiany sprzedawcy umowy o świadczenie usług dystrybucji, praw i obowiązków
Wykonawcy oraz montażu/dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych.
Czy Zamawiający wykreśli zapisy SIWZ wraz z załącznikami dot. procedury zmiany
sprzedawcy, umowy o świadczenie usług dystrybucji, wymienionych w istotnych
postanowieniach umowy- praw i obowiązków Wykonawcy (pkt 1 oraz 2) oraz
montażu/dostosowywania układów pomiarowo-rozliczeniowych?
Nasz komentarz: (zadającego pytanie)
Według opisu rodzaju zamówienia obejmuje ono swoim zakresem zarówno sprzedaż i
usługę dystrybucji energii elektrycznej, w związku z powyższym zapisy procedury zmiany
sprzedawcy, umowy o świadczenie usług dystrybucji, praw i obowiązków Wykonawcy w
wymienionym wyżej zakresie oraz zapisy dot. montażu/dostosowywania układów
pomiarowo-rozliczeniowych są nieadekwatne do faktycznego rodzaju zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez usunięcie zapisów w pkt 14.1) i 2) Załącznika
nr 4 Istotnych Postanowień Umowy.
Pytanie 6:
Dotyczy: Formularza cenowego/rozliczeń
Czy Zamawiający dostosuje formularz cenowy do zasad i składowych rozliczeń określonych
w Taryfie OSD?
Nasz komentarz: (zadającego pytanie)
W obecnej postaci formularza cenowego nie ma możliwości złożenia oferty przetargowej
zgodnie z przepisami prawa, ponieważ stawki opłat za usługi dystrybucji nie mogą być stałe
w terminie okresu realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ taryfa OSD zatwierdzana jest
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co nie pozwala dobrowolnie określać stawek
opłat w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym formularz cenowy
powinien zawierać nie tylko w swym zakresie cenę i wartość za dostawę energii elektrycznej
czynnej, ale także wszystkie stawki opłat określonych Taryfa OSD, wraz z zachowaniem
jednostek w jakich są obliczane, a co za tym idzie do prawidłowego wyliczenia należności w
zakresie dystrybucji wymagane są nie tylko odpowiednie składniki stawek opłat, ale tez
wielkości mocy (moc umowna [kW] jakie poszczególne punkty poboru energii pobierają.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego skalkulowania ceny ofertowej ponad kryteria
określone w SIWZ. W związku z powyższym formularz cenowy pozostaje bez zmian.
Wykonawca może dołączyć do oferty dokument, z którego będzie wynikał szczegółowy
sposób ustalenia ceny ofertowej, jednak Komisja Przetargowa będzie oceniała cenę
ofertową wskazaną w formularzu ofertowym.

Pytanie 7:
Dotyczy: Reklamacje
Czy Zamawiający zmieni termin na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji z 7 na 14 dni?
Nasz komentarz: (zadającego pytanie)
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. nr 93, poz. 623 z późń. zm.) ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w następujący sposób:
pkt 24 załącznika nr 4 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy otrzymuje brzmienie:
,, 24. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej
doręczenia.’’

Pytanie 8:
Dotyczy: Płatności
Wykonawca zwraca się z prośba i pytaniem: czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący daty
zapłaty należności:
Nasz komentarz: (zadającego pytanie)
Zgodnie z obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się
dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu nalezna
jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.)
Propozycja zmiany:
,,Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy’’
Odpowiedź:
Zapis w Projekcie Umowy § 7 ust. 1 pozostaje bez zmian, ponieważ czas od złożenia
dyspozycji przelewu do pojawienia się środków na koncie Wykonawcy nie jest uzależniony
od Zleceniodawcy, który może wpływać jedynie na moment złożenia przez siebie dyspozycji
przelewu. Wobec powyższego odmawia się dokonania wnioskowanej zmiany.

Pytanie 9:
Dotyczy: Kar umownych
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu z Istotnych Postanowień Umowy, KARY UMOWNE
zapisu dot. potrącania opisanych kar automatycznie bez zgody Wykonawcy, bądź o dodanie
kolejnego ustępu dotyczącego kar automatycznie bez uzyskania zgody Zamawiającego.
Nasz komentarz: (zadającego pytanie)
Powyższe podyktowane jest równością stron w stosunku cywilnoprawnym.
Odpowiedź:
Specyfika udzielania zamówień publicznych skłania do stosowania instrumentu kar
umownych, które maja służyć zabezpieczeniu interesu Zamawiającego, który należy
utożsamiać z szeroko pojmowanym interesem publicznym. Podkreślenia wymaga, iż „(…) 4.
Kara umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy, lecz również prewencyjny,
szczególnie istotny w realizacji umów dotyczących zamówień publicznych, gdzie
zamawiający nie może w sposób dowolny wybrać kontrahenta. (…) (wyrok KIO z dnia
11.08.2008 roku sygn. akt: KIO/UZP 779/08).
Zamawiający dążąc do zabezpieczenia własnego interesu ma prawo korzystać ze środków
prawem przewidzianych tak aby zagwarantować sobie otrzymanie świadczenia umownego w
konkretnym terminie, zgodnym z jego oczekiwaniami, który został zaakceptowanym przez
podmiot składający ofertę.
Wobec powyższego Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany.
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Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 04 listopada 2011r.,
godz. 9.00 W związku z powyższym treść SIWZ ulega zmianie również w zakresie
następujących punktów:

pkt. 18.1 SIWZ
Było:
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie - pok. nr 10 Urzędu
Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

24.10.2011r.

do godz.

9.00

Powinno być:
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie - pok. nr 10 Urzędu
Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

04.11.2011r.

do godz.

9.00

pkt 18.2 SIWZ
Było:
1.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Oferta w postępowaniu na dostawy:
„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
oraz do wybranych jednostek organizacyjnych gminy”.
Nie otwierać przed dniem: 24.10.2011R. godzina 9.15.
Powinno być:
2.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na dostawy:
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„Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
oraz do wybranych jednostek organizacyjnych gminy”.
Nie otwierać przed dniem: 04.11.2011R. godzina 9.15.

pkt 20 SIWZ
Było:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

w dniu

24.10.2011r.

o godz.

9.15

Powinno być:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego- w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

w dniu

04.11.2011r.

o godz.

9.15

Zamawiający informuje, iż w wyniku zmiany treści SIWZ doszło do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.
WSZYSTKIE ZMIANY ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W TEKSCIE JEDNOLITYM
SIWZ Z DNIA 12.10.2011 r.
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