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W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn. „Dostawa energii 

elektrycznej do Tramwajów Śląskich S.A. oraz PKM Katowice Sp. z o.o. w okresie od VI.2013 

do V.2014r.”, nr sprawy WI/115/2013, wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi 

na następujące pytania:  

 

Pytanie 1:   
W rozdziale 7 SIWZ punkt b) oraz w rozdziale 8 SIWZ punkt 2 lit. C) jest mowa, że Wykonawca 

ma wykazać wszystkie główne dostawy. Prosimy o podanie ile dostaw ma wykazać Wykonawca, 

powyżej 5 000 000,00 PLN brutto. „W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 lit. c), zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej”. 

W związku z powyższymi zapisami prosimy o udzielenie informacji. Czy do oferty ma zostać 

dołączony wykaz obejmujący okres realizacji dostawy Zamawiającemu lub stosowne 

oświadczenie. 

Odpowiedź :  
Treść warunków udziału w postępowaniu  zawarta w SIWZ pn. ”posiadania wiedzy                         

i doświadczenia” jednoznacznie określa oczekiwania Zamawiającego. 

Zgodnie z treścią przywołanego zapisu: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wszystkie główne dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

polegające na dostawie energii elektrycznej wykonał należycie. Zamawiający uznaje za główne 

dostawy te o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto.” 

Wykonawca ma zatem wykazać, nie jedną ale zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo 

zamówień publicznych wszystkie główne dostawy. Zamawiający w SIWZ określa jakie dostawy 

będzie uważał za główne tj. wszystkie o wartości równej lub większej od  5 000 000,00 PLN 

brutto.  

Do oferty Wykonawca składa dowody, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, 

zgodnie z treścią przywołanego zapisu w Rozdziale 8 ust. 2 lit. c). 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w przypadku, gdy Zamawiający był 

podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane.   

 

Pytanie 2:  

W rozdziale 16 SIWZ ust. 3 jest mowa, że „Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną 

ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom”. Zmiany cen nie uwzględnia 

również § 4 w załącznikach 11 i 11a do SIWZ. Z uwagi na możliwość zmiany w okresie 

obowiązywania umowy stawki podatku VAT, podatku akcyzowego oraz zmian przepisów ustawy 

prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem 

dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Ceny 

określone w ust. 7 ulegają zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 

ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne 

lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane   

z zakupem praw majątkowych, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę 

wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia wejścia w życie”. 



Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w § 9 Umowy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów § 4 wzoru umów ( zał. nr 11  oraz 11a do 

SIWZ), ponieważ zapisy w nim zawarte uwzględniają zmiany wysokości podatku VAT, 

natomiast oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane ze sprzedażą energii 

elektrycznej ponoszone przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 3:  

W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 1 b) jest mowa, że punkty poboru w grupie taryfowej C1x 

są na umowach kompleksowych. Prosimy o podanie jakie są okresy wypowiedzeń dla w/w 

punktów poboru. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w przypadku wypowiedzenia w/w umów 

przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę termin składania ofert i tym samym najbliższy możliwy 

termin podpisania umowy oraz czas niezbędny do dokonania wypowiedzenia do obecnego 

sprzedawcy i czas na dokonanie zgłoszenia do OSD zawartej umowy, termin rozpoczęcia 

sprzedaży z dniem 1 czerwca 2013r. jest niemożliwy do realizacji.  

Odpowiedź:  

Tramwaje Śląskie S.A. oczekują, że wyłoniony w postępowaniu Wykonawca dokona                      

w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia umów kompleksowych, które regulują sprzedaż 

energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych do  obiektów zasilanych niskim 

napięciem. Wszystkie umowy kompleksowe posiadają okres wypowiedzenia od 7-14 dni 

 

Pytanie 4:  

W załączniku 11 i 11a do SIWZ w § 1 ust. f) okres rozliczeniowy jest określony jako: „miesiąc 

kalendarzowy roku – liczony od godz. 0:00:00 pierwszego dnia danego miesiąca do godz. 

24:00:00 ostatniego dnia tegoż miesiąca”. W związku z różnymi okresami rozliczeniowymi 

stosowanymi przez OSD w zależności od grupy taryfowej wnosimy o zmianę zapisu na „okres 

rozliczeniowy – okres stosowany przez OSD”. Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie 

stosownych zmian w § 4 ust. 6 w załączniku nr 11 do SIWZ. 

 

Odpowiedź:  
Tauron Dystrybucja S.A., a więc OSD przesyłający energię elektryczną do obiektów 

Zamawiającego, w rozliczeniach obiektów zasilanych niskim napięciem stosuje dwumiesięczne 

okresy rozliczeniowe. Dlatego też w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł zapis  

cyt: „Z uwagi na niewielkie ilości energii elektrycznej zużywane przez poszczególne obiekty 

grupy przyłączeniowej V-VI przewiduje się, że dla tych obiektów fakturowanie będzie odbywało 

się nie częściej niż raz na dwa miesiące.” 

Jednocześnie Zamawiający, w celu doprecyzowania, wprowadza zmianę definicji „okresu 

rozliczeniowego” zawartego w §1 ust. 1 lit. f)  we wzorze umów (Zał. 11 i 11a).  

Nowa treść zapisu: 

„Okres rozliczeniowy – w przypadku obiektów zasilanych średnim napięciem -  miesiąc 

kalendarzowy roku – liczony od godz. 00:00:00 pierwszego dnia danego miesiąca do godz. 

24:00:00 ostatniego dnia tegoż miesiąca. W przypadku obiektów zasilanych niskim napięciem 

okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące kalendarzowe.” 

 

Pytanie 5:  

W załączniku nr 11 nr 11a w § 4 ust. 9 widnieje zapis: „W przypadku nie dostarczenia przez 

Wykonawcę energii elektrycznej z przyczyn innych niż siła wyższa, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości pięciokrotności średniej ceny jednostkowej energii 

elektrycznej wynikającej z „Formularza cenowego” oferty za każdą niedostarczoną 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”. Uprzejmie informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym za dostarczanie 

energii elektrycznej jest OSD. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu. 

Odpowiedź:  

Kary umowne dotyczą zdarzeń (nie będących siłą wyższą), leżących wyłącznie po stronie 

Wykonawcy, wynikających ze sprzedaży, a nie dystrybucji energii elektrycznej (Zał. nr 11 § 4 

ust. 10 i Zał. nr 11a § 4 ust. 9). 

 

Pytanie 6:  

W załączniku nr 11 nr 11a w § 7 ust. 1 widnieje zapis: „Umowa wchodzi w życie z dniem 

01.06.2013r. i zostaje zawarta na okres do dnia 31.05.2014r.”. Wykonawca zwraca się z prośbą  

o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Umowa wchodzi w życie z dniem 

01.06.2013r. i zostaje zawarta na okres do dnia 31.05.2014r., jednakże wchodzi w życie               

w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejście w życie nowych umów 

dystrybucyjnych”.  

Odpowiedź:  
Zamawiający reprezentuje stanowisko, że umowa w sposób jednoznaczny precyzuje termin          

dostaw energii elektrycznej, tj. od 01.06.2013 r. do 31.05.2014 r., z zastrzeżeniem zawartym        

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym integralną część umowy (załącznik do umowy), 

w którym czytamy, że w przypadku obiektów zasilanych niskim napięciem (a więc obiektów dla 

których zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy), umowne (ostateczne) rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej przez wyłonionego Wykonawcę do obiektów Tramwajów Śląskich 

S.A. nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym dokonaniu zgłoszenia zmiany Sprzedawcy   

i dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych, w tych obiektach przez ich właściciela, tj. 

OSD. 

Mając jednak na względnie czytelność brzmienia umowy, Zamawiający dokonuje zmiany 

zapisów § 7 ust.1 zał. 11, który otrzymuje brzmienie: 

„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.06.2013r., za wyjątkiem obiektów zasilanych niskim 

napięciem, dla których zmiana sprzedawcy została przeprowadzona po raz pierwszy.                                    

Dla tych obiektów umowa wejdzie w życie nie wcześniej niż po skutecznym dokonaniu                    

zgłoszenia zmiany Sprzedawcy i dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych,                                   

w tych obiektach przez ich właściciela, tj. OSD, którym jest TAURON Dystrybucja S.A.                                                                          

Umowa zostaje zawarta do dnia 31.05.2014 r.” 

 

Pytanie 7:  

W załączniku nr 11 nr 11a w § 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie kolejnego pkt.  

o następującej treści: „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą  z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do rzeczywistej szkody (straty)”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie widzi potrzeby rozszerzania zapisów § 4 Umowy w Zał. nr 11 i Zał. nr 11a. 

 

Pytanie 8:  

W załączniku nr 2 we wzorze faktury rozliczeniowej należy wskazać nazwę obiektu. Czy            

w przedstawionym wzorze może nie być wstawionej nazwy obiektu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uznaje za konieczne, by faktura w sposób jednoznaczny identyfikowała źródło 

kosztów. W przedstawionym wzorze faktury musi być wykazana nazwa obiektu. 

 



Pytanie 9:  

W załączeniu przesyłamy wzór faktury raty planowej. Czy Zamawiający dopuści wystawienie 

faktur na wskazanym dokumencie?  

Odpowiedź:  
Zamawiający  w przypadku faktur zaliczkowych dopuszcza pewne odstępstwa od wzoru. 

Wymagać to będzie jednak uzgodnień z Zamawiającym. Dołączona propozycja faktury 

zaliczkowej jest możliwa do zaakceptowania. 

 

Pytanie 10:  

Czy Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane potrzebne do dokonania zmiany 

sprzedawcy wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

sprzedaży energii elektrycznej? 

Odpowiedź:  
Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane umożliwiające wypowiedzenie umów oraz 

zgłoszenie zmiany Sprzedawcy. Dane mogą zostać przekazane w wersji elektronicznej Excel. 

 

 

        Zatwierdził: 

      Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 

        Maryla Chmielarska 


