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Rzeszów, dnia 14-12-2015 r. 
OR-IV.272.1.59.2015                                                                                
 

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.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytania: 
 

1. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „zamawiana moc przyłączeniowa obiektu” w tabeli  
w rozdz. III SIWZ. Informujemy, iż Wykonawca nie może dokonywać zmiany mocy 
przyłączeniowej. Takie wnioski może kierować strona umowy dystrybucyjnej do lokalnego 
OSD i to od jego decyzji zależy możliwość dokonania takiej zmiany. 
 

2. W odniesieniu do par. 3 ust. 2 - prosimy zmienić na „przyznanie bonifikaty następuje po 
rozpatrzeniu i uznaniu zasadności złożonego pisemnego wniosku” (par. 42 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.) 
 

3. W odniesieniu do par. 4 ust. 2 lit. d) – prosimy dopisać z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności w razie braku przekazania danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przez OSD. 
 

4. W odniesieniu do par. 7 ust. 7 - rekomendujemy usunąć. W sytuacji gdy potrącona przez 
Zamawiającego kara umowna okaże się bezpodstawnie naliczona albo naliczona  
w niewłaściwej wysokości, dochodzenie przez Wykonawcę bezpodstawnie potrąconej 
należności może okazać się w praktyce utrudnione. 
 

5. W odniesieniu do par. 8 ust. 8 - zamiast wypowiedzieć winno być odstąpić (par. 145 ust.1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 
 

6. Prosimy o dodanie do SIWZ i par. 5 ust. 2 zapisu: „W przypadku zmiany wynikającej  
z przepisów prawa: stawki podatku akcyzowego na energię elekttyczną oraz podatku VAT, 
zawarte w umowie ceny ulegną zmianie stosownie do zmienionych przepisów”.  
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Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:  
 

Ad 1.  
Dane o „Zamawianej mocy przyłączeniowej obiektu” (SIWZ, rozdz. III, tabela) mają jedynie 
walor informacyjny dla wykonawcy i nie wiążą się z obowiązkiem dokonywania przez niego 
zmiany mocy przyłączeniowej. 
 

Ad 2. 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację – zgodnie z wnioskiem zawartym w pytaniu –  
§ 3 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 Zamawiający dokonał zmiany treści § 3 załącznika nr 5 do SIWZ. Paragraf 3 
ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ otrzymał nowe następujące brzmienie: 
 

„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu 
przysługują bonifikaty w wysokościach i na zasadach określonych w  Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126,  
z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.”. 

 

Ad 3. 
Zamawiający dokonał zmiany treści § 4 ust. 2 lit. d) załącznika nr 5 do SIWZ. W § 4 ust. 2 lit. 
d) otrzymała nowe następujące brzmienie:  
 

„udostępnienie Zamawiającemu (na jego żądanie) danych pomiarowo-rozliczeniowych  
w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych od 
właściwego OSD – z tym że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w razie braku 
przekazania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD, jeżeli brak ten nie jest 
spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.”. 
 

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

 

Ad 5. 
Zamawiający dokonał zmiany treści § 8 załącznika nr 5 do SIWZ polegającej na usunięciu ust. 
9 z rzeczonego paragrafu.  
 

Ad 6. 
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 we wskazanym załączniku. Zgodnie z brzmieniem § 5 
załącznika nr 5 do SIWZ Wykonawca stosuje stawkę procentową obowiązującą dla tego 
podatku w dniu dostawy energii elektrycznej. 
 


