
 
 
               Chorzów, dnia  22.06.2010r. 
 

ND/DZ/ 1249 /2010 
 

Dotyczy:  przetargu   nieograniczonego   na   „Dostawę   energii   elektrycznej  do  
Tramwajów Śląskich S.A. w okresie od X.2010r. do V.2011r.” – nr 
sprawy WI/363/2010. 

                  
 

                            W związku z pytaniami dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego pn. 
            jw. wyjaśniam: 

Pytanie 1 
W Rozdziale 7 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków” w punkcie 2 podpunkt b 
„posiadania  wiedzy i doświadczenia” jest zapis „zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli  wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również realizowanych dostaw, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 zadań (potwierdzone 
dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie) polegające na sprzedaży 
energii elektrycznej o wartości minimum 1.000.000,00 PLN brutto każde”. 
Prosimy o podanie jakie dokumenty muszą być przedstawione w celu 
potwierdzenia należycie wykonanej usługi.  
Odpowiedź:  
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U.Nr 226, 
poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, nie precyzuje 
jakie dokumenty musi przedłożyć wykonawca potwierdzające należyte wykonanie 
usługi. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty potwierdzające 
należyte wykonanie usługi lub, że są wykonywane należycie. Takimi 
dokumentami mogą być nie tylko listy referencyjne, ale też protokoły odbioru, 
potwierdzenie dokonania płatności lub inne dokumenty. Wybór właściwego 
dokumentu należy do wykonawcy. 
Pytanie 2 
W Rozdziale 7 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków” w punkcie 2 podpunkt d jest 
mowa o przedłożeniu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Prosimy o podanie, czy polisa lub inny dokument musi być wystawiona na 
określoną kwotę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga określenia sumy ubezpieczenia w polisie lub innym 
dokumencie, jedynie żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 
 



  Pytanie 3 
W załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 8 
„Umowa Nr ....” § 3 „Przedmiot umowy” punkt 11 zapis „Parametry techniczne  
dostarczonej energii elektrycznej powinny spełniać wymogi przewidziane w 
ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy 
jak również wymogi polskich Norm”. Zapis ten dotyczy parametrów jakie muszą 
być spełnione przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wobec powyższego 
wnosimy o wykreślenie ww. zapisu. 
Odpowiedź: 
Zważywszy na fakt, że wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na parametry 
techniczne energii elektrycznej dostarczanej przez Dystrybutora oraz możliwy na 
podstawie przepisów Prawa Energetycznego regres roszczeniowy względem tegoż 
Dystrybutora w przypadku stwierdzenia odstępstw parametrów jakościowych 
dostarczonej energii elektrycznej od dopuszczalnych przewidzianych 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie 
szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Nr 
93 poz. 623 z 2007r.), zamawiający dokonuje wykreśleń poniższych zapisów z: 
- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - „Parametry techniczne 

dostarczanej energii elektrycznej powinny spełniać wymogi przewidziane w 
ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 
ustawy jak również wymogi Polskich Norm”, 

- załącznik nr 8 „Wzór umowy” § 3 pkt 11  - „Parametry techniczne 
dostarczonej energii elektrycznej, winny spełniać wymogi Prawa 
Energetycznego oraz wymogi Polskich Norm”. 

Pytanie 4  
W załączniki nr 8 „Umowa Nr .....” § 4 „ceny i zasady rozliczeń punkt 8 jest zapis 
„Rozliczenie za sprzedaną w danym okresie rozliczeniowym ( w okresie „n” ) 
energię elektryczną będzie dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie: 
a. 3-ch faktur zaliczkowych, z których każda stanowić będzie 30% kosztów 
sprzedanej energii elektrycznej w okresie „n-2”. Nasze pytanie do ww. zapisu 
brzmi, czy w fakturach zaliczkowych za dwa pierwsze miesiące dane do ich 
wyliczenia mają być wyliczone na podstawie podanego szacunkowego poboru 
energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach? 
Odpowiedź:  
Celem wyznaczenia wartości przedpłat za pierwsze dwa miesiące obowiązywania 
umowy do wyliczenia przedpłat na październik i listopad br. należy przyjąć 
prognozowane przez zamawiającego zużycie energii w miesiącach n-2, tj. w 
sierpniu i we wrześniu (tylko dla Rejonu Nr 2 i 3) w wysokości na październik 
2860 kWh, natomiast na listopad w wysokości 3100 kWh.  
Przedpłaty na luty i marzec 2011r. , a więc dwa pierwsze miesiące obowiązywania 
umowy , w których dostawa energii obejmie wszystkie 3 (trzy) Rejony 
Komunikacyjne zamawiającego kwoty przedpłat należy wyliczyć przy założeniu 
zużycia energii w miesiącach n-2, tj. w grudniu 2010r. i styczniu 2011r. w ilości 
odpowiednio 51400 kWh i 6120 kWh. 
Pytanie 5 
W załączniku nr 8 „Umowa Nr ......” § 4 punkt 11 o brzmieniu „W przypadku nie 
dostarczenia przez Wykonawcę energii elektrycznej z przyczyn innych niż siła 
wyższa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
pięciokrotności ceny jednostkowej energii elektrycznej wynikającej z § 4 ust. 2 
pkt b umowy za każdą nie dostarczoną MWh energii elektrycznej za okres  



zaprzestania sprzedaży. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy niedostarczenie 
energii elektrycznej nastąpiło z winy Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub z 
wyłącznej winy Zamawiającego”. Wnosimy o zmianę na „W przypadku nie 
dostarczenia z wyłącznej winy Wykonawcy energii elektrycznej [...]”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów § 4 ust. 11 „Umowy Nr ...” 
Zamawiający bowiem przyjął, że wykonawca będzie zwolniony z zapłat kar 
umownych za nie dostarczoną energię elektryczną, gdy nie została ona 
dostarczona z uwagi na: 
- wystąpienie siły wyższej, jednoznacznie zdefiniowanej we wzorze umowy § 1 

ust. 1 lit. c), 
- winę Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
- wyłączną winę zamawiającego. 
Pytanie 6 
Ponadto wnosimy o doprecyzowanie zasad rozliczeń do § 4 „Umowy Nr ....” o 
niżej wymienione zapisy: 
- „Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się datę wpływu środków na 

rachunek  Wykonawcy”, 
- „W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za energię elektryczną, 

Wykonawca pobiera odsetki ustawowe”. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższe informacje powinny być 
umieszczone w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do powyższych informacji i dodaje je do wzoru 
umowy: 
- do § 4 dodaje się ust. 12 o treści – „Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się 

datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy”, 
- do § 4 dodaje się ust. 13 o treści – „W przypadku opóźnienia w zapłacie 

należności za energię elektryczną Wykonawca pobiera odsetki ustawowe”. 
Pytanie 7 
W związku z postępowaniem o zamówienie publiczne dot. „Dostawy energii do 
Tramwajów Śląskich S.A. w okresie od X.2010 do V.2011 – SIWZ nr sprawy 
WI/363/2010 niniejszym składamy wniosek: 
I . o zmianę treści brzmienia pkt 2.c. w rozdziale 8 z: 
„2. ....... 
c) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
dotyczącego wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 2 lit. b) 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10 zadań w zakresie dostawy 
energii elektrycznej o wartości minimum 1.000.000,00 PLN brutto każde, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie 
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie – załącznik 
nr 4.” 
na „2. ......... 
c)  wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
dotyczącego wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 2 lit. b) 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 



trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, na łączną kwotę 10.000.000,00 PLN 
brutto, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie 
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – 
załącznik nr 4.”. 
Wniosek swój motywuję tym, że dla prognozowanego zużycia 36 022 MWh jaki 
został określony w dokumencie SIWZ nr sprawy WI/363/2010 całkowita wartość 
zamówienia będzie na poziomie 10.000.000,00 PLN brutto, dlatego też biorąc pod 
uwagę wolumen oraz wartość kontraktu bezpieczniejsze jest sprawdzenie każdego 
ze sprzedawców energii elektrycznej pod kątem możliwości zawierania 
pojedynczych kontraktów na kwotę odpowiadającą zamówieniu określonemu 
przez Tramwaje Śląskie S.A. 
II. o zmianę treści brzmienia pkt 1 w rozdziale 12 z: 
„1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300.000,00 PLN 
(słownie: trzysta tysięcy PLN 00/100).” 
na: 
„1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN 
(słownie: sto tysięcy PLN 00/100)”. 
Wniosek swój motywuję tym, że wartość wadium 300.000,00 PLN jest znacznie 
zawyżona w stosunku w porównaniu do konsekwencji, jakie może ponieść Klient 
w przypadku nie wywiązania się sprzedawcy z warunków przetargu. Dla 
prognozowanego miesięcznego wolumenu 3,5 GWh jaki został określony w 
dokumencie SIWZ nr WI/363/2010 dodatkowa kwota jaką ewentualnie Tramwaje 
Śląskie S.A. mogą ponieść, z tytułu nierzetelności Sprzedawcy i zakupu energii 
elektrycznej zgodnie z taryfą sprzedawcy rezerwowego nie przekroczy 
100.000,00PLN. 
Odpowiedź: 
Ad.I. 
Zamawiający informuje, że prognozowane zużycie energii elektrycznej określone 
w SIWZ wynosi 33 600 MWh. 
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu 
oceny został dokonany w Rozdziale 7 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wykonawca winien załączyć do oferty również: 
- wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
dotyczącego wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 2 lit. b) 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10 zadań w zakresie dostawy 
energii elektrycznej o wartości minimum 1.000.000,00 PLN brutto każde, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie 
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie – załącznik 
nr 4.” 
Zgodnie z art. 7 ustawy Pzp, w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz 
równego traktowania wykonawców, zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 
w Rozdziale 7  pkt 2 lit. b)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który 
otrzymuje brzmienie: 



- wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
dotyczącego wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 2 lit. b) 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10 zadań w zakresie dostawy 
energii elektrycznej o wartości minimum 1.000.000,00 PLN brutto każde, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie 
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. 
Ad.II. 
Zgodnie z definicją wypracowaną przez doktrynę i orzecznictwo (Informator 
Urzędu Zamówień Publicznych Nr 5/2010), przez wadium należy rozumieć sumę 
pieniężną, która przypadnie zamawiającemu od wykonawcy w przypadku 
ziszczenia się zdarzeń wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Głównym celem, jakiemu służy wnoszenie wadium, jest umocnienie 
obowiązku zawarcia umowy, ciążącego na zwycięskim wykonawcy. 
Wniesienie wadium ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego, na 
wypadek gdyby wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania 
umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdyby zawarcie umowy stało 
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Tak więc wadium 
stanowi zabezpieczenie zapłaty oznaczonej sumy wchodzącej w miejsce 
obowiązku zawarcia umowy i zastępuje inne konsekwencje, jakie mógłby ponieść 
niesumienny wykonawca na gruncie przepisów ustawy Kodeks cywilny, jak np. 
przymusowe dochodzenie zawarcia umowy lub roszczenia odszkodowawcze. 
Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 
określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia i 
żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 
ustawy Pzp. 

 
                  Zatwierdził: 
        Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 
         Tadeusz Freisler 


