
 

 

 

          

                     Chorzów, dnia  14.03.2012r. 

 

          

 Sygn. ND/FZ/ 722 /12 

 

                         

 

Dotyczy:  przetargu    nieograniczonego   na   „Dostawę   energii   elektrycznej   do   

                  Tramwajów Śląskich S.A. w okresie od VI.2012r. do V.2013r. oraz do  PKM  

                  Katowice Sp. z o.o. w okresie od VII.2012r. do V.2013r.”,  

                  nr sprawy – WI/151/2012. 

 

 

      W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego pod 

nazwą jak wyżej, wyjaśniam: 

 

 Pytanie 1 

Załącznik nr 7 – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy w przypadku  

            konieczności przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz   

            Zamawiającego, Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo do przeprowadzenia tego  

            procesu wraz z zapisami uprawniającymi do udzielania dalszych pełnomocnictw  

            pracownikom Wykonawcy.              

Odpowiedź: 

Tak zarówno Tramwaje Śląskie S.A. jak i PKM Katowice Sp. z o.o. udzielą wyłonionemu                                            

w postępowaniu przetargowym Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do dokonania  

w ich imieniu do poszczególnych OSD  ( Tauron Dystrybucja GZE S.A. oraz Enion  S.A. 

O/Będzin ) zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

Pytanie 2. 

W § 1 ust. 1 lit. f)- Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy w umowie 

o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD okres 

rozliczeniowy jest zdefiniowany w sposób tożsamy z zapisami wzoru umowy. Z uwagi na 

fakt, że Wykonawca otrzymuje dane o zużyciu energii od OSD zgodnie z okresami 

rozliczeniowymi obowiązującymi u danych Operatorów okresy rozliczeniowe powinny być 

tożsame. Jeżeli w umowach dystrybucyjnych istnieją odmienne definicje okresu 

rozliczeniowego Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie definicji do treści: 

Okres rozliczeniowy- 1. Przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami 

rozliczeniowymi układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Odpowiedź: 

Pojęcie „okres rozliczeniowy”  zdaniem Zamawiających zostało  zdefiniowane w sposób 

jednoznaczny i wystarczający w §1 umowy. Sposób w jaki operatorzy systemów 

dystrybucyjnych przekazują przedsiębiorstwom sprzedażowym dane o zużyciu energii 

elektrycznej przez odbiorców jest wewnętrzną sprawą miedzy tymi podmiotami. 

Pytanie 3. 

W § 4 ust. 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy występujące  

w przedmiotowym zapisie odwołanie do ust. 2 jest prawidłowe. W ust. 2 nie określono 
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ceny po której rozliczana będzie energia dostarczana w przypadku wystąpienia siły 

wyższej. Prosimy o skorygowanie zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informujemy, że w § 4 ust. 3 we wzorze umowy dla Tramwajów Śląskich  

           S.A. i PKM Katowice Sp. z o.o.  koryguje zapis, który otrzymuje brzmienie: 

„Strony ustalają, że w przypadku „siły wyższej” zdefiniowanej w § 1 Umowy dostarczona 

przez Wykonawcę energia elektryczna rozliczona będzie po średnich cenach 

jednostkowych. W okresie wystąpienia siły wyższej do średnich cen jednostkowych nie 

będą doliczane opłaty dodatkowe za przekroczenie korytarza  nieczułości”. 

Pytanie 4. 

W § 4 ust. 9 – Wykonawca informuje, że w przypadku działalności osób trzecich, za które 

nie ponosi odpowiedzialności możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności 

Wykonawcy za przerwy w sprzedaży (dostawie) spowodowane ww. czynnikiem. 

Odpowiedź: 

Mając na względzie przedmiot zamówienia Zamawiający  nie widzą potrzeby 

modyfikowania zapisów § 4 ust.9 umowy.  

Pytanie 5. 

W § 7 ust. 1 (ust. 6 w umowie z PKM Katowice Sp. z o.o.) – Z uwagi na fakt, że do 

realizacji sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest rozwiązanie dotychczasowych 

umów sprzedaży lub umów kompleksowych oraz pozytywne przeprowadzenie procesu 

zmiany sprzedawcy Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: 

Jednakże sprzedaż energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży energii lub umów kompleksowych, oraz po pozytywnie 

przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiającym znane są unormowania związane ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej. Dlatego też w Opisie Przedmiotu Zamówieniu zawarta została deklaracja 

PKM Katowice Sp. z o.o.  o rozdzieleniu wiążącej go umowy kompleksowej na dwie 

niezależne umowy: umowę sprzedażową i  umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Pytanie 6. 

W § 7 ust. 4 (ust. 9 w umowie z PKM Katowice Sp. z o.o.) - Z uwagi na fakt, że prawo 

odstąpienia od umowy w przypadku naruszeń postanowień umowy uregulowane zostało  

w sposób nie budzący wątpliwości w ust. 1, a zapis ust. 4 może rodzić wątpliwości 

interpretacyjne dotyczące stwierdzenia „rażące naruszenie umowy”, Wykonawca zwraca 

się z prośbą o usunięcie zapisu w ust. 4 lub o podanie katalogu naruszeń, które 

Zamawiający uważa za „rażące”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa zapis w § 7 ust. 4 we wzorze umowy dla Tramwajów Śląskich S.A.  

i ust. 9 we wzorze umowy dla PKM Katowice Sp. z o.o. 

Pytanie 7. 

W § 8 ust. 2 (ust. 5 w umowie z PKM Katowice Sp. z o.o.) – sposób składania oświadczeń 

jest niezgodny z definicją formy pisemnej określonej w § 1 umowy. Wykonawca zwraca 

się z prośbą o dodanie możliwości złożenia oświadczeń w sposób zdefiniowany w pojęciu 

formy pisemnej – przy pomocy faksu a następnie przekazany pocztą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 8 ust. 2 we wzorze umowy Tramwajów 

Śląskich  S.A i § 8 ust. 5  wzoru umowy PKM Katowice Sp. z o.o. o treści: 

„Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową składane będą za 

pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej na adres wskazany w Umowie lub faksem 
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na numer faksu. Następnie dokumenty przekazane faksem winny zostać niezwłocznie 

przekazane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej.” 

Pytanie 8. 

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej 

zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub 

przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca 

zwraca się z prośbą o dodanie do przedmiotowego paragrafu zapisu o treści: 

W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku 

akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 

zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii 

elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 

właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Powyższa ewentualna zmiana nie 

wymaga aneksu do umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie mogą przychylić się do powyższej prośby Wykonawcy. 

Należy stwierdzić, że miedzy innymi zgodnie z § 4 ust.8 wzoru umowy „ Wystawione 

faktury będą zawierać kwotę podatku VAT w wysokości przewidzianej odrębnymi 

przepisami”. Taka konstrukcja unormowań umownych w tym zakresie  uwzględnia 

sytuację, w której nastąpiłaby zmiana wysokości podatku VAT w górę lub w dół. 

 

 Zamawiający dokonał korekty błędnych numeracji ustępów w § 2, 5, 7 i 8 we wzorze  

            umowy dla PKM  Katowice Sp. z o.o. 

  

        Jednocześnie informujemy, że po publikacji ogłoszenia o zamówieniu do   

zamawiających wpłynęły pisma o zmianie nazwy jednego z OSD. Dotyczy to firmy 

Vattenfall Distribution Poland S.A., który zmienił nazwę na Tauron Dystrybucja GZE. 

S.A., kontynuując dotychczasowy profil działalności. Wszystkie pozostałe dane Spółki 

pozostają bez zmian. 

 

                    W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający  

dokonuje zmiany w Załącznikach nr 8 i 8a do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  – Wzory umów (§ 4 ust. 3, § 7 ust. 4, § 8 ust. 2). 

 

Jednocześnie mając na względzie wymogi zawarte w Rozdziale 10 specyfikacji istotnych      

            warunków zamówienia, zwracamy się o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na     

            adres e-mail: przetargi@tram-silesia.pl, z adnotacją „otrzymano dnia .................”. 

 

Załącznik: 

1. Wzór umowy § 4 ust.3, § 7 ust. 4, § 8 ust. 2. 

 

      Zatwierdził: 

     Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 

      Bolesław Knapik 

     Prokurent Główny Księgowy 

      Barbara Janecka-Rozkosz 

 

 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
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Wzór umowy                                                                                                         

Tramwaje Śląskie S.A       Załącznik nr 8 

. 

. 

. 

. 

§ 4.  Ceny i zasady rozliczeń 

 

Jest: 

„3.  Strony ustalają, że w przypadku „siły wyższej” zdefiniowanej w § 1 Umowy dostarczona przez    

     Wykonawcę energia elektryczna rozliczona będzie po cenach jednostkowych określonych  

     w ust. 2 niniejszego paragrafu. W okresie wystąpienia siły wyższej do cen jednostkowych  

     zawartych w ust. 2 nie będą doliczane opłaty dodatkowe za przekroczenie korytarza  

     nieczułości”. 

 

Winno być: 

„3.  Strony ustalają, że w przypadku „siły wyższej” zdefiniowanej w § 1 Umowy dostarczona przez    

     Wykonawcę energia elektryczna rozliczona będzie po średnich cenach jednostkowych.  

     W okresie wystąpienia siły wyższej do średnich cen jednostkowych nie będą doliczane opłaty  

     dodatkowe za przekroczenie korytarza  nieczułości”. 

 

    § 7. Okres obowiązywania Umowy 

Jest: 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r. i zostaje zawarta na okres do dnia  

31.05.2013 r. 
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie wykonania 

lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało 

usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą ze Stron pisemnego zawiadomienia 

zawierającego: 

- określenie istotnych szczegółów naruszenia, 

- żądania usunięcia wymienionych naruszeń. 

3. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, z tym, że okres wypowiedzenia upływa z 

ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym Umowa została 

wypowiedziana. 

4. Odbiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w 

przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Sprzedawcę. 

 

Winno być: 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r. i zostaje zawarta na okres do dnia  

31.05.2013 r. 
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie wykonania   

       lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało  

       usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą ze Stron pisemnego zawiadomienia  

       zawierającego: 

- określenie istotnych szczegółów naruszenia, 
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- żądania usunięcia wymienionych naruszeń. 

3. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, z tym, że okres wypowiedzenia upływa  

      z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym Umowa  

      została wypowiedziana. 

 

§ 8. Adresy do korespondencji 

Jest: 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji związanej z Umową: 

Zamawiający - Tramwaje Śląskie S.A. 41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5 /kancelaria/ 

Wykonawca - ........................................................................................ 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową będą składane w formie 

pisemnej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

3. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będą uznane za otrzymane w dacie 

doręczenia przez firmę kurierską lub potwierdzenia odbioru w przypadku doręczenia 

osobistego, bądź w dacie upływu terminu do odbioru przesyłek awizowanych na poczcie. W 

przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowiązana do 

powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego 

powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa się 

za należycie doręczone. 

 

Winno być: 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji związanej z Umową: 

Zamawiający - Tramwaje Śląskie S.A. 41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5 /kancelaria/ 

Wykonawca - ........................................................................................ . 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową składane będą za 

pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej na adres wskazany w Umowie lub faksem na 

numer faksu. Następnie dokumenty przekazane faksem winny zostać niezwłocznie przekazane 

do Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej”. 

3. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będą uznane za otrzymane w dacie 

doręczenia przez firmę kurierską lub potwierdzenia odbioru w przypadku doręczenia 

osobistego, bądź w dacie upływu terminu do odbioru przesyłek awizowanych na poczcie. W 

przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowiązana do 

powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego 

powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa się 

za należycie doręczone. 

 

 

Uwaga: Należy zaparafować przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i dołączyć do  

              oferty.  
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Wzór umowy 

 

PKM Katowice sp. z o.o.        Załącznik nr 8a 

 

 

§ 4.  Ceny i zasady rozliczeń 

 

Jest: 

„3.  Strony ustalają, że w przypadku „siły wyższej” zdefiniowanej w § 1 Umowy dostarczona przez    

     Wykonawcę energia elektryczna rozliczona będzie po cenach jednostkowych określonych  

     w ust. 2 niniejszego paragrafu. W okresie wystąpienia siły wyższej do cen jednostkowych  

     zawartych w ust. 2 nie będą doliczane opłaty dodatkowe za przekroczenie korytarza  

     nieczułości”. 

 

Winno być: 

„3.  Strony ustalają, że w przypadku „siły wyższej” zdefiniowanej w § 1 Umowy dostarczona przez    

 Wykonawcę energia elektryczna rozliczona będzie po średnich cenach jednostkowych.  

 W okresie wystąpienia siły wyższej do średnich cen jednostkowych nie będą doliczane opłaty  

 dodatkowe za przekroczenie korytarza  nieczułości”. 

 

§ 7. Okres obowiązywania Umowy 

Jest: 

 

6.   Umowa wchodzi w życie z dniem 01.07.2012 r. i zostaje zawarta na okres do dnia  

  31.05.2013 r. 
7. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie wykonania 

lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało 

usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą ze Stron pisemnego zawiadomienia 

zawierającego: 

- określenie istotnych szczegółów naruszenia, 

- żądania usunięcia wymienionych naruszeń. 

8. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, z tym, że okres wypowiedzenia upływa z 

ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym Umowa została 

wypowiedziana. 

9. Odbiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w 

przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Sprzedawcę. 

 

Winno być: 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.07.2012 r. i zostaje zawarta na okres do dnia  

31.05.2013 r. 
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie wykonania 

lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało 

usunięte  

w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą ze Stron pisemnego zawiadomienia zawierającego: 

- określenie istotnych szczegółów naruszenia, 

- żądania usunięcia wymienionych naruszeń. 

3. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, z tym, że okres wypowiedzenia upływa z 

ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym Umowa została 

wypowiedziana. 
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§ 8.  Adresy do korespondencji 

Jest: 

4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji związanej z Umową: 

Zamawiający – PKM Katowice Sp. z o.o. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 59 /kancelaria/ 

Wykonawca - ........................................................................................ 

5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową będą składane w formie 

pisemnej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

6. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będą uznane za otrzymane w dacie 

doręczenia przez firmę kurierską lub potwierdzenia odbioru w przypadku doręczenia 

osobistego, bądź w dacie upływu terminu do odbioru przesyłek awizowanych na poczcie. W 

przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowiązana do 

powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego 

powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa się 

za należycie doręczone. 

 

Winno być: 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji związanej z Umową: 

Zamawiający – PKM Katowice Sp. z o.o. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 59 /kancelaria/ 

Wykonawca - ........................................................................................ 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową składane będą za 

pośrednictwem poczty bądź poczty kurierskiej na adres wskazany w Umowie lub faksem na 

numer faksu. Następnie dokumenty przekazane faksem winny zostać niezwłocznie przekazane 

do Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej”. 

3. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będą uznane za otrzymane w dacie 

doręczenia przez firmę kurierską lub potwierdzenia odbioru w przypadku doręczenia 

osobistego, bądź w dacie upływu terminu do odbioru przesyłek awizowanych na poczcie. W 

przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowiązana do 

powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego 

powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa się 

za należycie doręczone. 

 

 

Uwaga: Należy zaparafować przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i dołączyć do  

              oferty.  

 

 

 

 

 

 

 

 


