
         Chorzów, dnia 31.03.2015r. 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 

energii elektrycznej w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2016r.” -  nr sprawy GI/167/2015, 

Zamawiający (Tramwaje Śląskie S.A. wspólnie z PKM Katowice Sp. z o.o.) wyjaśniają:   

 

Pytanie 1 

W § 4 dodanie ust. 12 o treści: „W przypadku opóźnienia płatności powyżej 30 dni 

Wykonawca ma prawo do pisemnego wezwania Zamawiającego do złożenia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w formie: kaucji o wartości trzymiesięcznej wartości 

wymagalnych należności plus jeden okres rozliczeniowy lub aktu notarialnego                         

o dobrowolnym podaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc lub gwarancji bankowej lub innej 

uzgodnionej przez strony formie”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzą konieczności dokonania zmian w zapisach załączników nr 10 i 10a 

zgodnie z wnioskiem Wykonawcy poprzez dodanie w § 4 wzorów umów ustępu nr 12.  

 

Pytanie 2 

W § 4 ust. 5.1 Zamawiający określił zasady rozliczeń za energię elektryczną z podziałem na 

dekady. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktury                      

w okresie rozliczeniowym miesięcznym (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszczają jednorazowego, miesięcznego  rozliczania dostarczonej energii 

elektrycznej. Dekadowe rozliczanie zużytej energii elektrycznej jest dla Zamawiających                    

z przyczyn organizacyjnych  rozwiązaniem optymalnym. 

 

Pytanie 3 

Proszę o informację, czy w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty pismo z prośbą        

o przekazanie danych z otwarcia ofert, Zamawiający przekaże takie dane wspomnianemu 

Wykonawcy w dniu otwarcia ofert? 

Odpowiedź: 

Zamawiający mogą na wniosek Wykonawcy przekazać dane z otwarcia ofert. 

 

Pytanie 4 

Wnosimy o udostępnienie wszystkich załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Załączniki do SIWZ, w wersji edytowalnej, zostaną udostępnione na stronie internetowej 

www.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia”. 

 

Pytanie 5 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do 

procedury zmiany sprzedawcy takie jak: 

- pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 
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- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego 

 

Pytanie 6 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane                                     

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (Excel). 

Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego 

punktu poboru  

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów) 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy 

Odpowiedź na pytanie 5 i 6 

Zamawiający przekażą Wykonawcy wszystkie dokumenty niezbędne  do terminowego  

i skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

Zamawiający mogą na wniosek Wykonawcy przekazać te dane w wersji edytowalnej 

(w Excel-u). 

 

Pytanie 7 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu ppkt. 5.1 w §4 we wzorze umowy –

załącznik nr 10 do SIWZ z ,, Obiekty zasilane średnim napięciem: Powykonawczo, na 

podstawie 3-ch faktury „dekadowych”. Wykonawca każdorazowo, po zakończeniu danej 

dekady wystawi fakturę za rzeczywiście dostarczoną w danej dekadzie energię elektryczną. 

Wykonawca wystawi fakturę i dostarczy ją do Zamawiającego nie później niż 5 dni 

kalendarzowych po zakończeniu danej dekady. Sprzedawca wystawiać będzie faktury 

oddzielnie dla każdego z Rejonów Zamawiającego, do których dołączy załączniki obrazujące 

poszczególne pozycje kosztowe dla każdego z obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wzór faktury zawiera załącznik nr 2 do Umowy” na ,, 

Obiekty zasilane średnim napięciem:  

Powykonawczo, na podstawie 3-ch faktury „dekadowych”. Wykonawca każdorazowo, po 

zakończeniu danej dekady wystawi fakturę za rzeczywiście dostarczoną w danej dekadzie 

energię elektryczną. Wykonawca wystawi fakturę i dostarczy ją do Zamawiającego po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego oraz po otrzymaniu danych odczytowych od OSD. 

Sprzedawca wystawiać będzie faktury oddzielnie dla każdego z Rejonów Zamawiającego, do 

których dołączy załączniki obrazujące poszczególne pozycje kosztowe dla każdego z obiektów 

wymienionych w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia” oraz usunięcie pkt.6 w 

§4 we wzorze umowy –załącznik nr 10 do SIWZ i w pkt.5 w §4   we wzorze umowy –

załącznik nr 10a do SIWZ. 

Prośba nasza wynika z faktu, że wystawienie faktur jest zależne od danych które udostępnia 

OSD. Według zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci zatwierdzonej przez Prezesa 



Urzędu Regulacji Energetyki, OSD jest zobowiązany do przekazania takich danych do 5 dnia 

roboczego wobec tego niemożliwe będzie dostarczenie faktur do 5 dni kalendarzowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzą potrzeby zmiany zapisów umowy zgodnie z przedstawioną 

propozycją. Zamawiającym znane są zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci jednak 

mając na względzie doświadczenia minionych lat wskazuje, że Sprzedawcy  generalnie nie 

opóźniali się z dostarczaniem faktur. Ponadto należy zaznaczyć, że Zamawiający oczekują 

dostarczenia faktur w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za dotrzymanie terminu 

uznawać się będzie przekazanie faktur w drugiej z tych wersji. 

 

Pytanie 8 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu pkt. 9 w § 4 we wzorze umowy – załącznik 

nr 10 do SIWZ z „Faktury będą płatne w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury” na „Faktury będą płatne w terminie 30 dni, licząc od dnia 

wystawienia faktury”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszczają zmiany zapisu § 4 pkt 9 wzoru umowy.  

 

Pytanie 9 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu pkt. 7 w § 4 we wzorze umowy –załącznik 

nr 10 do SIWZ oraz we wzorze umowy –załącznik nr 10a do SIWZ z tak aby umożliwiał 

wysyłanie faktury na jeden adres email.  

Odpowiedź 

Zamawiający oczekują przesyłania faktur na adresy poczty elektronicznej wskazane we 

wzorach umów. Jest to podyktowane względami organizacyjnymi. 

 

Pytanie 10 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu pkt. 10 w §4 we wzorze umowy –

załącznik nr 10 do SIWZ oraz we wzorze umowy –załącznik nr 10a do SIWZ, gdyż kary 

zawarte w powyższym zapisie są jednostronne co przeczy zasadzie równego traktowania 

stron. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie akceptują przedmiotowego wniosku.  Zwracamy uwagę, że wysokość kary 

jest identyczna jaką zobowiązują się zapłacić Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych za 

każdą niedostarczoną z ich wyłącznej winny ilość energii elektrycznej. 

Zamawiający pragną zauważyć, że kara  o której mowa w ust. 10 § 4 wzoru umów dotyczy               

w zasadzie sytuacji, w której z wyłącznej winy Wykonawcy nie doszło do terminowego                     

i skutecznego przeprowadzenia zgłoszenia zmiany sprzedawcy w OSD, pomimo że 

Wykonawca na czas otrzymał od Zamawiających wszystkie niezbędne dane  niezbędne do 

zgłoszenia wraz  ze stosownym  pełnomocnictwem. 

 

Pytanie 11 

Wykonawca wnosi o usunięcie z SIWZ wzorów faktur stanowiących załącznik nr 5 i 5a do 

OPZ. Prośba wynika z faktu, że Wykonawca posiada standardowe wzory faktur, które 

zawierają te same informacje co załączony wzór faktury.   

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją zawartą w dolnej części wzoru faktur Zamawiający dopuszczają 

możliwość zmian w szacie graficznej faktur, lecz po ich uzgodnieniu z Zamawiającymi. 



Każda z faktur musi jednoznacznie identyfikować punkt poboru energii elektrycznej, Rejon 

Zamawiającego do którego przynależy, okres za jaki energia elektryczna jest rozliczana, 

wielkość energii zużytej, wartość energii netto, brutto oraz kwota podatku VAT.  

 

Pytanie 12 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza 

rozliczenie dostarczonej energii w oparciu o szacowane zużycie energii elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszczają rozliczania się z Wykonawcą na podstawie szacowanego 

zużycia.  

 

Pytanie 13 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w pkt. 1 w § 8 we wzorze umowy –

załącznik nr 10 do SIWZ oraz we wzorze umowy –załącznik nr 10a do SIWZ na ,, Umowa 

wchodzi w życie z dniem 01.06.2015r. jednak nie wcześniej niż po prawidłowo 

przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy  i zostaje zawarta na okres do dnia 

31.05.2016 roku.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie mogą zaakceptować zaproponowanej zmiany zapisów ust.1 § 8 wzorów 

umów.                                                                                                     

Wyłoniony Wykonawca powinien dochować należytej staranności by zmiana Sprzedawcy 

została dokonana w terminie gwarantującym dostawę energii od  01.06.2015 r. 

 

Pytanie 14 

Załącznik nr 10 do SIWZ § 3 ust. 7– wzór umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o 

sprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez dookreślenie, iż  dodanie nowych punktów 

poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, dla których wskazano ceny 

jednostkowe w formularzu ofertowym. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej www.tram-silesia.pl w dniu  

26.03.2015 r., tj.:  Zamawiający, w świetle wniosku i wątpliwości Wykonawcy dokona 

korekty w zapisach  § 3 załącznika 10 (wzór umowy) poprzez wykreślenie ust.7. 

 

Pytanie 15 

Załącznik nr 10 do SIWZ § 8 ust. 1 i § 4 ust. 10 oraz  Załącznik nr 10a do SIWZ § 8 ust. 1 i § 

4 ust. 8 – wzór umowy – Zamawiający w w/w ustępach wprowadził zapisy dotyczące 

odpowiedzialności Wykonawcy za przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. 

Informujemy, iż sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną 

weryfikację zgłoszeń umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odpowiedzialność za 

terminowość i prawidłowość przekazanych danych dotyczących poszczególnych punktów 

poboru energii leży po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą 

o doprecyzowania zdania i wprowadzenie sformułowania o treści: „(…) Zamawiający ponosi 

pełną odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość danych dotyczących poszczególnych 

PPE przekazanych do Wykonawcy  w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy u OSD.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie mogą pozytywnie ustosunkować się do wniosku zawartego w pkt.2 

Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający dokonują wyboru Wykonawcy dostawy w drodze 

postępowania publicznego po raz kolejny. Zamawiający posiadają  dla każdego punktu 

poboru energii objętego postępowaniem publicznym wszystkie  wymagane dane 
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umożliwiające skuteczne i terminowe zgłoszenie w OSD zmiany sprzedawcy. Dane te wraz 

ze stosownym pełnomocnictwem Wykonawca otrzyma niezwłocznie po podpisaniu umowy 

sprzedażowej. 

 

Pytanie 16 

Załącznik nr 10 do SIWZ § 4 ust. 9 oraz załącznik nr 10a do SIWZ § 4 ust. 4 – wzór umowy – 

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego, które 

wysyła listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru, a wystawiając faktury należy określić 

termin ich płatność. Nie jest więc możliwe aby Wykonawca mógł ustawić terminu płatności 

w zależności od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. Proponujemy wprowadzenie zapisu 

o treści: "Faktury będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od prawidłowego 

wystawienia faktury pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku otrzymania 

faktury VAT, której termin płatności upłynął, Odbiorca zobowiązany jest do jej zapłaty w 

terminie 7 dni od otrzymania. Fakt udokumentowania doręczenia faktur w czasie 

uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania ciąży na Zamawiającym." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 4 pkt 9 wzoru umowy.  

 

Pytanie 17 

Załącznik nr 10  § 8 ust. 4 oraz  Załącznik nr 10 a § 8 ust. 3 – wzór umowy - Wykonawca 

wnosi o dokonanie modyfikacji przedmiotowego zapisu zgodnie z treścią art. 145 PZP. Z 

uwagi na powyższe przedmiotowy zapis powinien otrzymać następujące brzmienie: „W razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.” 

Odpowiedź: 

Zapisy, o których mowa w pytaniu, Zamawiający zawarli w § 10 pkt 2 załączników nr 10 

i 10a do SIWZ. 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuści zastąpienia wzoru faktury dołączonego do SIWZ na wzór w 

załączeniu lub na dołączenie do wybawianych faktur raportu miesięcznego generowanego ze 

zużycia wykazanego na fakturach na podstawie daty wystawienia faktury . Przesyłane przez 

Wykonawcę zestawienie w formacie Excel będzie zawierało  następujące kolumny: 

- NIP Klienta 

- Nazwa Klienta 

- Nr płatnika 

- Adres klienta 

- Nazwa i adres korespondencyjny 

- Typ faktury  

- Nr faktury 

- Data wystawienia faktury 

- Taryfa 

- Nr PPE 

- Adres PPE 

- Okres odczytu 

- Zużycie w poszczególnych strefach 



- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach 

Ww. raport przesyłany by był na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z informacją zawartą w dolnej części wzoru faktur Zamawiający dopuszczają 

możliwość zmian w szacie graficznej faktur, lecz po ich uzgodnieniu z Zamawiającymi. 

Każda z faktur musi jednoznacznie identyfikować punkt poboru energii elektrycznej, Rejon 

Zamawiającego do którego przynależy, okres za jaki energia elektryczna jest rozliczana, 

wielkość energii zużytej, wartość energii netto, brutto oraz kwota podatku VAT.  

 

Pytanie 19 

Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość 

udzielania   wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez 

Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający mają przygotowaną swoją wersję pełnomocnictwa dla Wykonawcy, o bardzo 

zbliżonym brzmieniu. 

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający udostępni załączniki od nr 2 do nr 9 do SIWZ w wersji edytowalnej? 

Odpowiedź: 

Załączniki do SIWZ, w wersji edytowalnej, zostaną udostępnione na stronie internetowej 

www.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia”. 

 

Pytanie 21 

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania 

umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszczają możliwość podpisania z Wykonawcą umowy drogą 

korespondencyjną. 

 

Pytanie 22 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu   podpisania 

umowy?  

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia    

zmiany  sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Sytemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

- numer ewidencyjny PPE. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający przekażą Wykonawcy wszystkie dokumenty niezbędne  do terminowego  

i skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

Zamawiający mogą na wniosek Wykonawcy przekazać te dane w wersji edytowalnej  

(w Excel-u). 

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy 

dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe 

zaproponowane przez Wykonawcę o następującej treści: 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zbadania kondycji finansowej Odbiorcy


 (na podstawie 

dokumentów: bilans, rachunek wyników, F-01) w celu przyznania mu limitu i oceny ratingowej na 

potrzeby kontraktu. W przypadku niewystarczającego limitu Sprzedawca będzie uprawniony do 

żądania ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach 

i w formie zaakceptowanej przez obie Strony w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. 

2. Lista proponowanych zabezpieczeń:  

a) gotówka w postaci (pod warunkiem zgodności walut, w przypadku waluty innej niż waluta 

należności przez zabezpieczenie uznajemy 90% gotówki):  

 kaucji na rachunku w akceptowanym banku 

 przedpłaty na dokonanie dostawy 

b) poręczenie lub gwarancja od instytucji (również finansowej) o ratingu zewnętrznym nie gorszym 

niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego 

Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie, 

c) poręczenie korporacyjne podmiotu o ratingu wewnętrznym 1, 2 lub 3 do wysokości dostępnego 

Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie, 

d) cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego 

dłużnika), który to dłużnik posiada rating zewnętrzny nie gorszy niż rating inwestycyjny (BBB-) lub 

rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego Limitu Grupy dłużnika kontrahenta, 

e) cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego 

dłużnika), który to dłużnik posiada rating wewnętrzny 1, 2 lub 3 do wysokości dostępnego Limitu 

Grupy dłużnika kontrahenta, 

f) akceptacja zabezpieczenia w formie poręczenia/gwarancji podmiotu o ratingu wewnętrznym 

niższym niż 3 lub zewnętrznym gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli 

niższy niż BBB-) wymaga dodatkowej zgody KRK, 

g) dłużne papiery wartościowe, wyemitowane przez władze krajowe lub władze kraju o ratingu 

inwestycyjnym i podmioty sektora publicznego, które są traktowane jak władze państwowe (np. 

posiadają gwarancję skarbu państwa), 

h) dłużne papiery wartościowe banków w tym także podmiotów sektora publicznego (które nie zostały 

zaklasyfikowane jako władze państwowe), firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu 

inwestycyjnym (BBB- lub wyższym), 

i) dłużne papiery wartościowe banków, firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu A-3/P-3 lub 

wyższym 

j) Obligacje emitowane przez banki, które nie posiadają ratingu przyznanego przez uznaną 

zewnętrzną instytucje ocen kredytowych mogą być uznane pod warunkiem, że spełnione są 

wszystkie poniższe kryteria:  

 Obligacje są notowane na uznanej giełdzie  

 Obligacje kwalifikują się jako dług uprzywilejowany  

 Żadna inna emisja uprzywilejowana banku emitenta nie ma ratingu niższego od BBB-, 

względnie A-3/P-3 

 Nie ma informacji sugerujących, że emisja zasługuje na niższy rating  

 Istnieją wyraźne przesłanki, co do płynności instrumentu na rynku  

                                                           
 



k) saldowanie (netting, kompensata) po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków: 

 Może być przeprowadzone jedynie w ramach jednej umowy umożliwiającej skuteczne netowanie 

i kalkulację znetowanej kwoty płatnej przy rozwiązaniu umowy 

 Umowa musi być skuteczna w każdej jurysdykcji stron kontraktu  

 Obie strony zamierzają dokonać kompensaty sald 

 Odpowiednie Lokalne ZRK jest w stanie w dowolnym czasie ustalić odnoszące się do 

określonego kontrahenta pozycje podlegające saldowaniu 

 Zgodność walut, terminów płatności transakcji podlegających saldowaniu oraz rynków, w 

przypadku braku zgodności ustalany jest indywidualnie współczynnik korygujący wartość 

należności przyjmowanych do saldowania rozliczeń. Współczynnik ten ustalany będzie decyzją 

KRK. 

 Umowa przewiduje możliwość wstrzymania dostaw/płatności bez zbędnej zwłoki w przypadku, 

gdy druga strona transakcji nie wywiązuje się z warunków umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnią w umowie zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji 

zamówienia. 

 

 

 
 

 


