
Chorzów, dnia 26.03.2015r. 

 

           

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn.: Dostawa energii 

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

wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie poniższych kwestii:   

 

Pytanie 1 

Wykonawca wnosi o zmianę treści siwz w załączniku nr 10i 10a:  

W § 4 ust. 10 poprzez zmianę na zapis: „W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę 

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

karę umowną w wysokości dwukrotności 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”. Wykonawca wskazuje, że kara w wysokości 

pięciokrotności średniej ceny jednostkowej jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychylają się do wniosku Wykonawcy o korektę zapisów  ust. 10 § 4 

wzorów umów. 

Pytanie 2 

Wykonawca prosi o dopuszczenie innych wzorów faktur niż sugerowane przez 

Zamawiającego ( załącznik 2 do umowy). 

Wykonawca tym samym wnosi o zmodyfikowanie rozdziału 16 ust. 2 siwz (kryterium oceny 

ofert). Jednocześnie wykonawca wskazuje, że w rozdziale 16 ust. 4 powinna się znaleźć 

wartość 97 a nie 98. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dane dotyczące Rozdziału 16 ust. 4 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w dniu 16.03.2015r. zostało dokonane sprostowanie przedmiotowych 

wartości i  zostało umieszczone na naszej stronie internetowej. 

Pytanie 3 

W § 4 dodanie ust. 11 o treści: „W przypadku gdy Zamawiający zalega z zapłatą należności 

za jeden okres rozliczeniowy i nie reguluje tej płatności w terminie 14 dni licząc od dnia 

pisemnego wezwania od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania 

dostaw energii elektrycznej i rozwiązania umowy”. 

Odpowiedź: 

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

zgodnie  z wnioskiem Wykonawcy poprzez dodanie w §3 wzorów umów ustępów nr 11 i 12.  

Pytanie 4 

Prosimy o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla obiektu Warsztat Zwrotnic  

Łagiewniki, który – zgodnie z SIWZ – posiada grupę taryfową C22A. Prosimy również           

o uzupełnienie treści par. 3 ust. 10 załącznika nr 10 o wystąpienie tej grupy taryfowej oraz  

modyfikację formularza cenowego w poz. I. 

Odpowiedź: 

„Warsztat Zwrotnic” zużywa w skali roku ok. 180 MWh energii. Pragniemy zwrócić uwagę, 

że ten punkt poboru energii elektrycznej  również winien być rozliczany po stawce ofertowej 

wyznaczonej na bazie taryfy B23. Przedmiotowy punkt poboru energii pracuje w godzinach 



6:00 - 14:00. W związku powyższym nie widzimy konieczności modyfikacji załącznika nr 10 

SIWZ. 

Pytanie 5 

Prosimy o informację, skąd rozbieżność w ilości obiektów zaliczanych do V-Vi grupy 

przyłączeniowej. W pkt 1 b. OPZ podane są 33 obiekty (co potwierdza załącznik nr 2 do 

OPZ), jednak przy podaniu informacji o sprzedawcy, Zamawiający wskazuje 32 obiekty 

objęte obowiązującą umową sprzedaży. 

Odpowiedź: 

Aktualnie prowadzonym przez Spółkę postępowaniem publicznym nr GI/167/2015 zostanie 

objęty również nowy punkt poboru energii elektrycznej, a mianowicie nowo wybudowana 

sygnalizacja świetlno-dźwiękowa zlokalizowana w Chorzowie w ciągu ul. Katowickiej, na 

wysokości przystanku „Chopina”. Obiekt ten nie jest objęty aktualna umową sprzedażową 

Pytanie 6 

Prosimy o zmianę odwołania w „dodatkowych informacjach dla Wykonawców” z par. 4 ust. 9 

na par. 4 ust. 10 (załącznik nr 10) oraz par. 4 ust.  8 (załącznik nr 10a). Ponadto prosimy         

o wyjaśnienie, czy Wykonawca będzie musiał przy okazji wystąpienia przerwy w dostawie 

energii elektrycznej udowodnić, iż nie jest to jego wyłączną winą? Jednocześnie prosimy        

o modyfikację wysokości kary umownej, gdyż „pięciokrotność średniej ceny jednostkowej 

energii elektrycznej wynikającej z formularza cenowego”, znacznie przewyższa cenę energii 

elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego. Proponujemy zapis: „W przypadku, gdy 

Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaprzestanie na stałe, bądź 

tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego 

sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do naprawienia powstałej stąd szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę 

uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw. 

sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny były zostać poniesione na 

podstawie niniejszej Umowy”. 

Odpowiedź: 

Zmiana odwołania w „dodatkowej informacji dla Wykonawców”, zawartej w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia zostanie dokonana. Zamawiający  pragnie przypomnieć, że zgodnie 

z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 

pieniężnej, w sytuacji, w której odpowiedzialność za jej nie dostarczenie leży wyłącznie po 

stronie Wykonawcy. Dotyczy to sytuacji, w której Wykonawca nie dokonał na czas                  

i w sposób skuteczny zmiany sprzedawcy w OSD, pomimo wyprzedzającego podpisania 

umowy sprzedażowej i otrzymania od Zamawiającego wszystkich kompletnych                        

i wymaganych przez OSD niezbędnych danych  i dokumentów.  Co do wysokości kary 

Zamawiający nie widzą konieczności jej zmiany, a co za tym idzie korekty zapisów 

umownych. 

Pytanie 7 

Do par. 3 ust. 5 prosimy dopisać awarie w systemie lub sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej 

oraz wyłączenia dokonywane przez OSD. 

Odpowiedź: 

Wniosek jest dla Zamawiającego niezrozumiały. Nie dostarczenie energii elektrycznej 

wynikającej z przyczyn leżących po stronie Operatora systemu Dystrybucyjnego (OSD) nie 

będą obciążać Wykonawcy. Nie obciążają również OSD w zakresie przerw wynikających       

z Rozporządzenia Systemowego Ministra Gospodarki (Dz.U. z 2008 r. nr 162, poz.1005). 



Wobec powyższego Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy o rozszerzenie 

§3 ust.5 wzoru umowy. 

Pytanie 8 

Wnosimy o zmianę zapisu z par. 3 ust. 7 załącznika nr 10. Zamawiający powinien posiadać  

                                 wiedzę, jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub planuje realizować.  

                                 Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące  

                                 określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru oraz planowanego  

                                 zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala  

                                 Wykonawcy odpowiednio skalkulować ceny oferty. 

Ponadto informujemy, iż Zamawiający ma możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia  

                                 w trakcie jego realizacji o dany %. Zapis tego rodzaju powinien być zabezpieczony przez  

                                 Zamawiającego odpowiednią procedurą, tj. prawem opcji lub instytucją zamówienia  

                                 uzupełniającego. Korzystając z prawa opcji Zamawiający musi precyzyjnie określać  

                                 przedmiot zamówienia. Prawo opcji uprawnia Zamawiającego do procentowego rozszerzenia  

                                 pierwotnego zamówienia bez konieczności zawarcia dodatkowej umowy. Zgodnie z ustawą  

                                 pzp art. 34 ust. 5 przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy  

                                 zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. W formularzu cenowym należy więc  

                                 wyodrębnić miejsce na podanie wartości zamówienia podstawowego oraz wartości prawa  

                                 opcji. 

       

Natomiast instytucja zamówienia uzupełniającego opisana w art. 67. ust. 1 pkt. 7 umożliwia  

                                 udzielenia zamówienia z wolnej ręki Zamawiającemu w okresie trzech lat od udzielenia  

                                 zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług stanowiących nie więcej  

                                 niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Ta procedura kończy się podpisaniem  

                                 dodatkowej umowy. 

W związku z powyższy sugerujemy wykreślenie wspomnianego wyżej zapisu i uzupełnienie  

                                 treści SIWZ i wzoru umowy o proponowane rozwiązanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający , w świetle wniosku i wątpliwości Wykonawcy dokona korekty w zapisach  § 3 

załącznika 10 (wzór umowy) poprzez wykreślenie ust.7. 

 

 

 

        Zatwierdzono: 

        Kierownik  

                Działu Zamówień Publicznych 

        i Zaopatrzenia 

        Teresa Jarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


