
 1 

ZP2/13 
 
 

Informacje dla wykonawców z dnia 13.03.2013 roku 
 
 

Dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na komp leksow ą obsług ę 
w zakresie dostawy i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. 
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zamawiający informuje, Ŝe w 
przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zwanej dalej siwz. Jednocześnie zamawiający udziela poniŜszych 
wyjaśnień. 
 
 
Pytanie 1. 
Wnosimy o wykreślenie punktu 3.3 oraz 3.4 Załącznika nr 2 do SIWZ. Informujemy, Ŝe zmiana mocy 
przyłączeniowej wiąŜe się z wydaniem nowych warunków przyłączenia oraz, podpisaniem nowej 
umowy na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz. W Załączniku nr 2 do 
siwz, istotne postanowienia umowy, pkt 3.3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiaj ący, w razie wystąpienia 
istotnych przesłanek, zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia liczby punktów poboru energii 
elektrycznej.” 
Pkt 3.4 otrzymuje brzmienie: „Zmiana liczby punktów poboru energii elektrycznej nie będzie przesłanką 
do konieczności zawarcia nowej umowy na dostawy i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 
 
Pytanie 2. 
Zwracamy się z prośbą o zmianę w punkcie 4.2 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu: „Zamawiający 
zobowiązuje się do pobierania mocy i energii elektrycznej z sieci OSD zgodnie z aktualnymi dla niego 
warunkami przyłączenia” na „Zamawiający zobowiązuje się do pobierania energii elektrycznej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami warunkami Umowy”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz. W Załączniku nr 2 do 
siwz, istotne postanowienia umowy, pkt 4.2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiaj ący zobowiązuje się do 
pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkami Umowy”. 
 
Pytanie 3. 
Wnosimy o zmianę punktu 7.3 Załącznika nr 2 do SIWZ na: „Płatności będą dokonywane w terminie 
21 dni od daty wystawienia faktury.” 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz. W Załączniku nr 2 do 
siwz, istotne postanowienia umowy, pkt 7.3 otrzymuje brzmienie: „Płatności będą dokonywane w 
terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.”  
 
Pytanie 4. 
Zwracamy się z prośbą o zmianę w punkcie 7.4 Załącznika nr 2 do SIWZ na: „ Za przekroczenie 
terminów płatności Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe przy czym dniem spełnienia 
świadczenia przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy”. 
Informujemy, Ŝe praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność 
stanowiska wierzyciela, iŜ wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek 
wierzyciela, a nie z chwilą obciąŜenia rachunku odbiorcy. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz. W Załączniku nr 2 do 
siwz, istotne postanowienia umowy, pkt 7.4 otrzymuje brzmienie: „Za przekroczenie terminów płatności 
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Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe, przy czym dniem spełnienia świadczenia przez 
Zamawiającego uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.” 
 
 
Pytanie 5. 
Wnosimy o dodanie następującego zapisu do Załącznika nr 2 do SIWZ „Zmiany Umowy w zakresie 
zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii 
elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT 
lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z 
energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na 
koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na 
podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyŜszych zmian. 
Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na 
podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej 
korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia 
w Ŝycie wyŜej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.” 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz. W Załączniku nr 2 do 
siwz, istotne postanowienia umowy, pkt 7.4 otrzymuje brzmienie: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany 
cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a 
w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku 
akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną 
lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. 
W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają 
automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyŜszych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na 
piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie 
zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą 
obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w Ŝycie wyŜej wymienionych zmian przepisów 
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”  
 
Pytanie 6. 
Wnosimy o uzupełnienie istotnych postanowień urnowy o następujący zapis: W przypadku 
skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty 
odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniŜej 
Wo = Ez-Ew) * (Ce-K) 
gdzie. 
Wo wysokość odszkodowania 
Ez - wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ 
Ew - wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego 
Ce - cena energii określona w umowie 
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku 
bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8 Prawa 
energetycznego. 
 
Zamawiający informuje, Ŝe istotne postanowienia umowy nie wprowadzają moŜliwości wypowiedzenia 
umowy przez zamawiającego przed upływem terminu jej obowiązywania. Opisywanie sposobu 
naliczania odszkodowania naleŜnego wykonawcy pozostawałoby bez związku z treścią umowy. 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę proponowaną przez wykonawcę. 
 
Pytane 7. 
Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ: 
Czy istnieje moŜliwość zmiany załącznika nr 5 do SIWZ. Proponowany formularz cenowy, który zwiera 
wszystkie składniki potrzebne do obliczenia łącznej ceny oferty przesyłamy w załączeniu. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz. Załącznik nr 5 
„Formularz Ofertowy” otrzymuje brzmienie: 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

.................................. dnia ....................... 

 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

My, niŜej podpisani:  
 
........................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie*:  

........................................................................ 

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie) 

........................................................................ 
(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie) 

........................................................................ 
(Numer telefonu i numer faksu) 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksow ą obsług ę w zakresie dostawy i 
świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej,  składamy ofertę dla Biblioteki Publicznej im. 
Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy na realizację zamówienia za 
cenę brutto oferty: 

 

………………………………. zł 

Oświadczenia 

1. Oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia oraz zgodnie ze złoŜoną przez nas ofertą. 

2. Oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iŜ uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 
składania ofert. 

4. Oświadczamy, Ŝe nasza oferta składa się z …......... stron. 
5. Oświadczamy, Ŝe informacje zawarte na następujących stronach oferty: …..................... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*. 
6. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie*: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

7. Oświadczamy, Ŝe następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez 
podwykonawców*: 

 
Lp. Opis cz ęści zamówienia, któr ą Wykonawca zamierza powierzy ć do realizacji przez 

podwykonawc ę (zamawiający nie wymaga aby podawać dane identyfikujące 
podwykonawcę) 

1  

w razie potrzeby wykonawca moŜe dodać do powyŜszej tabeli kolejne wiersze 
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Formularz Cenowy 
Cena za energię elektr. (netto) Cena za usługi dystrybucyjne (netto) 

Ceny jednostkowe Ceny jednostkowe Moc 
umown

a 
przyłąc
za (kW) 

Przewidywan
a ilość 
zuŜycia 

energii elektr. 
w okresie 12 

miesięcy 
(kWh) 

Cena jednostkowa za 
energię elektr. czynną 

(odpowiednio: 
całodobową, dzienną 

nocną) (zł/kWh) 

Cena 
handlowa/abonament

owa (zł/m-c) 

Łącznie 
kol.2xkol.3+kol.4x12m

-cy 

Stawka 
jakościo

wa 
(zł/kWg) 

Stawka 
opłaty 

przejściowej 
(zł/kW/m-c) 

Składnik 
zmienny 
stawki 

sieciowej 
(zł/kWh) 

Składnik 
stały stawki 
sieciowej 

(zł/kW/m-c) 

Cena za 
opłatę 

abonamento
wą (netto) 

zł/m-c 

Łącznie 
kol.6+kol.8)xk
ol.2+[(kol.7+ko
l.9)xkol.1+kol.
10]x12m-cy 

Łącznie cena 
oferty netto 

(kol.5+kol.11) 

Kwota 
podatku 

VAT 
(kol.12xstaw

ka 
naleŜnego 
podatku) 

Punkt poboru 
Grupa 

taryfowa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
lokal uŜytkowy nr 168 A 
ul. Skoczylasa 9 

Całodobo
wa 25 31 393,00 

           

lokal uŜytkowy nr 169 A 
ul. Skoczylasa 9 

Całodobo
wa 40 579,00 

           

lokal uŜytkowy nr 170 A 
ul. Skoczylasa 9 

Całodobo
wa 

32 9 259,00 
           

Dzienna 4 328,00            ul. InŜynierska 10 lok. 55 
Nocna 

13 
14 882,00            

Dzienna 1 928,00            ul. Witkiewicza 31 lok. 5 
Nocna 

10 
7 484,00            

ul. Ząbkowska 23/25 lok. 
4 

Całodobo
wa 20 13 761,00 

           

ul. Szanajcy 14 lok.61 Całodobo
wa 

13 4 537,00 
           

ul. Strzelecka 21/25 Całodobo
wa 

13 5 510,00 
           

ul. Radzymińska 50 Całodobo
wa 

16 5 280,00 
           

ul. Kijowska 11 Całodobo
wa 32 5 800,00 

           

            RAZEM   

 

Łącznie z formularzem ofertowym składamy: 

................................................................... 

.................................................................. 
(podpis/-y przedstawiciela/-li upowaŜnionego/-nych  

do reprezentowania wykonawcy) 

* - o ile dotyczy 



Znak sprawy: ZP2/2013 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonuje zmian treści siwz: 
pkt 7.17 lit. c) otrzymuje brzmienie: „Nie otwierać przed dniem 18.03.2013 r. do godz. 16:00” 
pkt 8.1 otrzymuje brzmienie: „Ofert ę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 naleŜy złoŜyć w 
terminie do dnia 18.03.2013 r. do godziny 15:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa 
(Administracja – sekretariat dyrekcji). Oferty mo Ŝna składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -
15.00 .” 
pkt 8.3 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2013 r. o godzinie 16:00 w siedzibie 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, sala 
konferencyjna.” 
 
Pozostałe postanowienia siwz pozostają bez zmian. 
 
 


