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Rzeszów, dnia 09-12-2014 r. 
OR-IV.272.1.75.2014                                                                       
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 3 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej”. 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  
z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 

 
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 

 

 



Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 3 – znak sprawy: OR-IV.272.1.75.2014 
 

str. 2 z 3 

 
 

Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:  

 
Ad. 1. Zamawiający dokonał zmiany treści § 12 SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem § 12 SIWZ, ceny 

o których w załączniku nr 1 do SIWZ w części stanowiącej SZCZEGÓŁOWĄ KALKULACJĘ CENY 
OFERTY mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jedynie cenę oferty 

wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 
Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust. 2 „Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 
(załącznik nr 5 do SIWZ). Jednocześnie informujemy, że kwestia zmiany stawki podatku VAT została 

uregulowana po zmianie rzeczonych postanowień. Zgodnie z nowym brzmieniem § 5 załącznika nr 5 
do SIWZ Wykonawca stosuje stawkę procentową obowiązującą dla tego podatku w dniu dostawy 

energii elektrycznej. 

 
Ad. 3. Zamawiający dokonał zmiany treści § 5 załącznika nr 5 do SIWZ. Zgodnie z nowym brzmieniem 

§ 5 załącznika nr 5 do SIWZ, należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach 
rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktów poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej 

energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych  

w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, przy czym  
ceny jednostkowe netto zostaną ustalone na podstawie cen jednostkowych brutto określonych  

w ofercie Wykonawcy. Do tak wyliczonej wartości netto Wykonawca doliczał będzie podatek od 
towarów i usług VAT, stosując stawkę procentową obowiązującą dla tego podatku w dniu dostawy 

energii elektrycznej. 
 

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 ust. 1 „Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 
(załącznik nr 5 do SIWZ). Jednocześnie informujemy, że w załączniku nr 5 do SIWZ, w § 6 ust. 1 

wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Omyłka została poprawiona i § 6 ust. 1 otrzymał następujące 
brzmienie: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy.”. 
 

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 4 „Istotnych dla stron postanowień, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

(załącznik nr 5 do SIWZ). Jednocześnie informujemy, że pod dokonanej zmianie SIWZ w ww. zakresie 

postanowienia § 7 ust. 3 zdanie pierwsze oraz ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ nie mają zastosowania 
w sytuacji, kiedy oferty nie otrzymają żadnego punktu w przedmiotowym kryterium, tzn. w sytuacji 

kiedy wykonawca w ogóle nie wpisze terminu wykonania reklamacji w formularzu oferty. Wykonawca 
ma zatem wybór, może on:  
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a) nie wyrazić zgody na zasady umowne wykonania reklamacji i w związku z tym jego oferta nie 
otrzyma żadnego punktu w II kryterium oceny ofert – tym samy ww. postanowienia nie będą  mieć 

zastosowania albo  

b) otrzymać do 5 punktów w tym kryterium i wówczas wliczyć w cenę ewentualne ryzyko zapłaty 
rzeczonej kary umownej. 

 
Zamawiający również nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 5 „Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

(załącznik nr 5 do SIWZ). Zarówno postanowienie § 7 ust. 5 i 4 ma na celu ochronę interesu 
zamawiającego. Kara, o której mowa w § 7 ust. 5 ma charakter dyscyplinujący Wykonawcę, natomiast  

kara, o której mowa w § 7 ust. 4 jest konsekwencją otrzymania przez niego dodatkowych punktów  
w II kryterium oceny ofert. 

 
Ad. 6. Zamawiający informuje, że w dniu 04.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki którego celem jest 

doprowadzenie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej do budynków przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 oraz ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie. 

Zamawiający zapewnia, iż dołoży wszelkich starań aby zawarcie umów dystrybucyjnych nastąpiło  
w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie zmiany sprzedawcy.  

 

Ad. 7. Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże 
Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawarciu 

umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji umowy  
w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Wybór formy przekazania ww. 

informacji i dokumentów należał będzie do Zamawiającego. 
 

Ad. 8. Zamawiający nie udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go przed OSD  

w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarciem nowej umowy 
dystrybucyjnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw 

oraz przekaże Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji umowy  

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.   
 
 
 
 


