
 

 

 

          

                     Chorzów, dnia  26.03.2012r. 

 

          

 Sygn. ND/FZ/ 873/12 

 

                         

 

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 przesłanymi pytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pod 

nazwą jak wyżej, wyjaśniam: 

 

 Pytanie 1 

Dotyczy zapisu punktu § 7 ust. 1 projektu umowy (zał. 8 i 8a do SIWZ) oraz 3 SIWZ. 

            W tym miejscy wskazujemy, iż skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii  

            elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy prawo Energetyczne potrzebne jest    

            dokonanie następujących czynności: 

- wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży), 

- zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą, 

- zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD, 

- dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, 

- zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii  

              elektrycznej w terminie 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie umowy  

              sprzedaży z nowym Sprzedawcą, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, a jeżeli jest  

              to kolejna zmiana to powyższy termin wynosi 14 dni. 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego na  

            przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy i zmodyfikowanie zapisu tego punktu  

            poprzez dodanie na końcu akapitu zwrotu: „Umowa sprzedaży wchodzi w życie nie  

            wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy”.              

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że wyłoniony wykonawca zacznie sprzedawać energię elektryczną 

w terminach ściśle określonych w SIWZ. 

Pytanie 2. 

Dotyczy zapisu rozdziału 16 punkt 3 SIWZ oraz projektu umowy. Czy zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym? Jeśli tak wnosimy o zmianę zapisu rozdziału 16  

punkt 3 SIWZ oraz wprowadzenie do projektu umowy (zał. 8 i 8a do SIWZ) akapitu: „ceny 

w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie na skutek urzędowej zmiany stawki podatku 

VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym”.  

Odpowiedź: 
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Na to pytanie zamawiający udzielił wyjaśnień w piśmie z dnia 14.03.2012r. znak 

ND/FZ/722/12 opublikowanym na swojej stronie internetowej. 

Zamawiający potwierdzają jeszcze raz, że nie mogą przychylić się do powyższej prośby 

wykonawcy. 

Należy zauważyć, że między 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. 

Pytanie 3. 

Czy obecnie obowiązujące umowy sprzedaży zawarte przez zamawiającego są na czas 

nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach? 

Odpowiedź: 

Tramwaje Śląskie S.A. posiadają dwie umowy, a mianowicie sprzedażową obowiązującą 

do dnia 31.05.2012r. oraz dystrybucyjną zawartą na czas nieokreślony, natomiast  PKM 

Katowice Sp. z o.o.  ma zawartą umowę kompleksową na czas określony, która zgodnie z 

zapisami zawartymi przez zamawiających w SIWZ zostanie z odpowiednim 

wyprzedzeniem rozdzielona na dwie odrębne umowy.  

Pytanie 4. 

Czy zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania 

przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarciem 

nowej umowy dystrybucyjnej?. 

Odpowiedź: 

Na to pytanie zamawiający udzielił wyjaśnień w piśmie z dnia 14.03.2012r. znak 

ND/FZ/722/12 (pytanie nr 1) opublikowanym na swojej stronie internetowej. 

Niemniej jeszcze raz potwierdzamy, że zamawiający udzielą wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa do zgłoszenia w ich imieniu zmiany sprzedawcy (zgłoszenia umowy 

sprzedaży). 

Pytanie 5. 

Czy zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie niezbędne dane oraz dokumenty 

do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, tak aby wykonawca mógł dokonać tej 

czynności w terminie podanym w SIWZ – 30.04.2012r.? 

Odpowiedź: 

Treść pytania świadczy o niewłaściwym zrozumieniu zapisów Przedmiotu zamówienia,  

w którym zamawiający stwierdzają jedynie, że PKM Katowice Sp. z o.o. deklaruje  

w terminie do 30.04.2012r. przeprowadzenie procedury rozdzielenia umowy kompleksowej 

na dwie niezależne umowy: umowę sprzedażową oraz umowę o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Zamawiający udzielając pełnomocnictwa przekażą wykonawcy wszelkie 

dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zgłoszenia nowej umowy sprzedażowej.. 

Pytanie 6. 

Dotyczy zapisu załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 1 ust. 1f projektu umowy  (zał. 8 i 8a do 

SIWZ). Informujemy, iż rozliczenia za pobraną energię elektryczną dokonywane są na 

podstawie danych pomiarowych przekazywanych przez OSD, zgodnie ze stosownym przez 

operatora okresem rozliczeniowym, który w przypadku różnych grup taryfowych może być 

inny niż jeden miesiąc. Prosimy o dokładną informację jaki okres rozliczeniowy 

obowiązuje w przypadku obiektów rozliczanych w każdej z taryf, tj. B23, B22. Jeśli jest to 

okres inny niż 1 miesiąc wnosimy o modyfikację: „Okres rozliczeniowy zgodnie z cyklem 

rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pragną przypomnieć, że definicja okresu rozliczeniowego została 

zdefiniowana w § 1 wzoru umów. Mają też świadomość, że wykonawca dokonuje 
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rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną każdorazowo na podstawie danych 

otrzymanych z OSD. 

Liczniki układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z wymogami automatycznie 

zamykają okres rozliczeniowy, zgodnie z oczekiwaniami OSD i zamawiających. 

W rozliczeniach między zamawiającymi a OSD okresem rozliczeniowym jest miesiąc 

kalendarzowy, przy czym rozliczenie usługi dystrybucyjnej odbywa się dekadowo,  

w sposób powykonawczy. 

Pytanie 7. 

W załączniku nr 7 oferent zostaje zobligowany zapisem do wskazania terminu dopełnienia 

w imieniu zamawiającego wszelkich formalności w procedurze zmiany sprzedawcy.  

W związku z powyższym zapisem informujemy, iż na etapie składania ofert nie jesteśmy  

w stanie jednoznacznie wskazać daty wykonania tego obowiązku. Termin, o którym mowa 

uzależniony jest bowiem od długości okresu wypowiedzenia umowy obowiązującej  

z dotychczasowym sprzedawcą, od ewentualnej procedury odwoławczej, a także od tego, 

kiedy zamawiający zaprosi oferenta do podpisania umowy. Proponujemy zatem dokonanie 

zmiany w oświadczeniu i wprowadzenie w jego treści następującego zapisu: „Wykonanie 

tego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży energii 

elektrycznej, określonym wymogami Ustawy Prawo Energetyczne oraz po skutecznym 

rozwiązaniu umowy zamawiającego z dotychczasowym sprzedawcą”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający mając na uwadze wątpliwości wykonawcy wprowadza modyfikację do treści 

załącznika nr 7 wprowadzając zapis:  

            „W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii 

elektrycznej zobowiązujemy się  do  załatwienia  w  imieniu  zamawiającego  wszystkich  

formalności,   jakie nakładają na zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. 

Wykonanie tego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży 

energii elektrycznej, w terminach określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne”. 

Pytanie 8. 

Dotyczy zapisy załącznika nr 1 do SIWZ. Z treści akapitu wynika, że PKM Katowice  

Sp. z o.o. deklaruje przeprowadzenie procedury rozdzielenia umowy kompleksowej w 

terminie do 30.04.2012r. Z treści oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ  

wynika, że to wykonawca zostanie umocowany do przeprowadzenia wszelkich czynności 

składających się na proces zmiany sprzedawcy. Kto wobec powyższego będzie niniejszy 

proces przeprowadzać- zamawiający czy wykonawca? Nadmieniamy, iż na proces zmiany 

sprzedawcy składa się szereg czynności, wykonania których nie da się przeprowadzić  

w terminie do 30.04.2012r. Czy wskazując datę 30.04.2012r. zamawiający miał na myśli 

zapoczątkowanie procedury? Prosimy o dokładne wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź: 

Zapisy załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Przedmiotu zamówienia nie mają nic wspólnego ze  

            zgłoszeniem zmiany sprzedawcy, jakiego w imieniu zamawiających dokona wyłoniony  

            wykonawca. 

Treść niniejszego pytania świadczy o niezrozumieniu zawartych w tym załączniku zapisów,  

            które brzmią: „PKM Katowice Sp. z o.o. aktualnie ma podpisaną umowę kompleksową  

            z Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., która wygaśnie z dniem 30.06.2012r. i deklaruje  

            przeprowadzenie procedury rozdzielenia umowy kompleksowej na dwie niezależne  

            umowy: umowę sprzedażową oraz umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych w terminie    

            do 30.04.2012r.” 
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                    W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający  

dokonuje zmiany w Załącznikach nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  – 

Oświadczenie Zobowiązanie Wykonawcy. 

 

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. Oświadczenie Zobowiązanie Wykonawcy – załącznik nr 7. 

 

 

        Zatwierdził: 

       Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 

        Tadeusz Freisler 

 

       Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 

        Bolesław Knapik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                     

                                               Załącznik nr 7 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
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                             OŚWIADCZENIE ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY 

-- 

-- 

-- 

-- 

   

 

Jest: 

„W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej 

zobowiązujemy się  do  załatwienia  w  imieniu  zamawiającego  wszystkich  formalności,   jakie 

nakładają na zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. Wykonanie tego obowiązku 

nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy, tj. w terminie do  ...................... .” 

 

   

Winno być: 

„W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej 

zobowiązujemy się  do  załatwienia  w  imieniu  zamawiającego  wszystkich  formalności,   jakie 

nakładają na zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. Wykonanie tego obowiązku 

nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, w terminach 

określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne”. 

 

   

 

Uwaga: Należy zaparafować przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i dołączyć do  

              oferty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


