
        Chorzów, dnia 29.03.2017 r. 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania o udzielenia zamówienia 

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

energii elektrycznej w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.” -  nr sprawy GT/151/2017, 

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

 

 

Pytanie 1:  

Zał 5, par 8 ust. 3 –Zamawiający dla niektórych lokalizacji przewiduje rozliczenie dekadowe, 

a dla innych rozliczenie w okresach dwumiesięcznych; termin wypowiedzenia umowy wynosi 

1 miesiąc, z tym że okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego 

następującego po miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana – czyli kiedy upływa 

okres wypowiedzenia ?  

Odpowiedź:  

Umowa z Wykonawcą usługi będzie umową spisaną na czas określony od 01.06.2017 r. 

do 31.05.2018 r. 

Zgodnie z zapisami § 8 wzoru umowy dla Tramwajów Śląskich i § 7 wzoru umowy dla PKM 

Katowice każdej ze Stron przysługiwać będzie 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 oraz 

żądania usunięcia wymienionych naruszeń. O ile strona zawezwana nie usunie naruszeń 

umowy drugiej Stronie będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy, przy czym okres 

wypowiedzenia upłynie z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, 

w którym Umowa została wypowiedziana. 

 

Pytanie 2: 

Obiekty zaliczane do V-VI grupy przyłączeniowej- „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.”  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu, który wskazywałby, że faktury będą 

wystawiane po otrzymaniu danych z OSD.  

Odpowiedź:  

Zamawiający, dokonujący zakupu energii elektrycznej na zasadach rynkowych nie widzi 

konieczności zmiany zapisów umowy w tym zakresie. Dotychczasowi Sprzedawcy energii  

bowiem dotrzymywali terminów dostarczania faktur. 

 

Pytanie 3: 

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie wolumenu energii zapotrzebowanej przez poszczególnych 

odbiorców przewiduje się, że poszczególni odbiorcy mogą oczekiwać indywidualnego 

sposobu fakturowania jak i okresów płatności faktur ( jednak nie dłuży niż 30 dni). I tak:  

Tramwaje Śląskie S.A. oczekują powykonawczego fakturowania dekadowego, przy czym 

faktury winny być wystawione nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu każdego 

okresu rozliczeniowego. 

Zamawiający oczekuje faktur w wersji papierowej, niemniej dla zapewnienia dotrzymania 

terminu jak wyżej wyprzedzająco oczekuje przesłania ich wersji elektronicznych.  



Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego otrzymywania FV. Czy 

zamawiający zgodzi się na termin 14 dni od daty wystawienia FV? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z § 4 ust. 8 wzoru umowy dla Tramwajów Śląskich S.A. Zamawiający będzie 

regulował swoje zobowiązania wynikające z faktur w terminie 30 dni, licząc od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z § 4 ust. 5.1 i ust. 5.2 umowy. 

 

Pytanie 4: 

Tramwaje Śląskie S.A. oczekują powykonawczego fakturowania dekadowego, przy czym 

faktury winny być wystawione nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu każdego 

okresu rozliczeniowego. Zamawiający oczekuje faktur  

Czy Zamawiający zgadza się, aby rozliczenia odbywały się w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych? 

Odpowiedź:  

Zasady fakturowania za sprzedaną energię elektryczną regulują zapisy § 4 wzoru umowy dla 

Tramwajów Śląskich S.A., zgodnie z którymi Zamawiający oczekuje fakturowania 

dekadowego, przy czym faktury winny być wystawione w terminie do 5 dni kalendarzowych 

po zakończeniu każdej z dekad. 

Mając na względzie wniosek zawarty w pytaniu 4 Zamawiający informuje, że dopuszczać 

będzie możliwość, dla obiektów zasilanych energią średniego napięcia fakturowanie 

miesięczne, przy czym faktura również winna być wystawiona w terminie do pięciu dni 

kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca (miesiąc byłby wówczas okresem 

rozliczeniowym). 

 

 

Pytanie 5: 

Wykonawca rozliczając zużycie energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy udzieli 

Zamawiającemu opustu pieniężnego, o ile w rozliczanym okresie średnia wartość IRDN na 

Towarowej Giełdzie Energii (na rynku dnia następnego) wyznaczona według poniższego 

algorytmu będzie niższa od średniej ważonej IRDN wolumenu ze wszystkich transakcji na 

sesji giełdowej, dla całej doby z siedmiu kolejnych dni kalendarzowych poprzedzających 

dzień otwarcia ofert, tj. za okres od dnia……….. do dnia……… 2017 r. ( IRDNdof):  

Śr. IRDNOr = (Σ IRDN w okresie rozliczeniowym / Ilość dni sesji giełdowych w okresie 

rozliczeniowym)< IRDNdof  

gdzie:  Σ - oznacza sumę,  Śr. IRDNOr - suma średnich ważonych IRDN z poszczególnych 

dni okresu rozliczeniowego, w których odbywały się sesje giełdowe,  IRDNdof - średnia 

ważona IRDN wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, dla całej doby dla 

siedmiu dni kalendarzowych poprzedzających dzień otwarcia ofert,  IRDN - średnia ważona 

wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej (danego dnia), liczona po dacie 

dostawy dla całej doby i ogłaszana na stronie internetowej 

http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy/  

O ile średnia IRDN w okresie rozliczeniowym będzie niższa od średniej ważonej IRDN 

wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, dla całej doby z siedmiu kolejnych dni 

kalendarzowych poprzedzających dzień otwarcia ofert(IRDNdof), a wynosząca ……… 

zł/MWh wówczas Wykonawca udzieli Zamawiającemu opustu wyznaczonego z algorytmu:  

(IRDNdof - Śr. IRDNOr ) x A x 0,5 = wartość opustu [zł]  

gdzie:  IRDNdof - średnia ważona wolumenu ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, 

liczona po dacie dostawy dla całej doby z siedmiu kolejnych dni kalendarzowych 

poprzedzających dzień otwarcia ofert,  

http://wyniki.tge.pl/pl/wyniki/rdn/indeksy/


Śr. IRDNOr - średnia IRDN w okresie rozliczeniowym,  A - wolumen energii zużytej przez 

zamawiającego w okresie rozliczeniowym MWh].   

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu oraz wnioskuje o umieszczenie zapisu 

dotyczącego rozliczenia w oparciu o  stałą cenę zaproponowaną przez Wykonawcę w dniu 

otwarcia ofert, w trakcie trwania całego kontraktu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę sposobu rozliczenia dostaw energii elektrycznej 

zawartych w § 5 umowy. 

 


