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Uczestnicy postępowania
o udzielenie
zamówienia publicznego
<wszyscy>
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług
dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby obiektów położonych na terenie Zamawiającego
KOWR
OT
w
Szczecinie”.
Postępowanie
umieszczone
w
rejestrze
pod
nr
SZC.WOP.260.13.2019
W związku ze złożonymi zapytaniami w postępowaniu pn. „Kompleksową dostawę energii
elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii na potrzeby
obiektów położonych na terenie Zamawiającego KOWR OT w Szczecinie” umieszczonym w rejestrze pod
nr SZC.WOP.260.13.2019, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszcza na stronie
internetowej treść pytań zadanych przez Wykonawcę i wyjaśnienia.
Pytanie 1
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 31.05.2019 r. Czy ma to wpływ na datę rozpoczęcia
umowy?
Jeśli bowiem wypowiedzenie umowy należy do obowiązku Wykonawcy, to wyłoniony w przetargu
Wykonawca dokona wypowiedzenia najwcześniej na dzień 31.07.2019 r.
A więc dla obiektów, gdzie jest 1 miesięczny okres wypowiedzenia, nowa umowa może obowiązywać
najwcześniej od 01.08.2019 r.
Idąc tym tokiem rozumowania, należy zmienić ilość miesięcy obowiązywania umowy w Formularzu
cenowym.
Odpowiedź:
Zamawiający w ww. zakresie dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 15.05.2019 r. wskazując, iż umowa
będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r. Przy czym rozpoczęcie
świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego Wykonawcę dla każdego z zadań częściowych
rozpocznie się nie później niż dnia następnego po dniu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących umów.
Zatem wszystkie umowy (na zadanie częściowe A, B, C, D i E) będą obowiązywać od dnia podpisania
umowy do dnia 30.04.2021 r., zaś rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej będzie mogło różnić się
dla każdego z zadań częściowych w zależności od okresu wypowiedzenia poszczególnych umów.
Zamawiający wskazuje podane w formularzu cenowym w kolumnie 6 szacunkowe planowane zużycie
w okresie zamówienia [22 m-cy] jest wartością przyjętą jedynie na potrzeby porównania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Pytanie 2
Proszę przeanalizować Formularz cenowy pod kątem ilości miesięcy dla każdego zadania, uwzględniając
okres wypowiedzenia umowy.
Przykładowo:” dla zadania „B” jest 3 miesięczny okres wypowiedzenia. A więc umowa do 30.04.2021 r.
nie będzie obowiązywać przez 22 miesiące.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ i nie zmienia zapisów Formularza cenowego. A wyjaśnienia
tej kwestii zostały zawarte w odpowiedzi nr 1.
Pytanie 3
Wnioskujemy o ujednolicenie ilości miesięcy w Formularzu cenowym dla zadania „A”. Przy opłacie
handlowej jest 22 miesiące, przy opłacie abonamentowej jest 23 miesiące.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ – „formularz cenowy dot. zadania cz. A”
odrębnym pismem poprzez zmianę zapisu przy opłacie abonamentowej na 22 miesiące.
Pytanie 4
Kto dokonuje wypowiedzenia dotychczasowych umów?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zmodyfikowanego zapisu rozdziału III punktu 15 „Umowa wchodzi w życie w dniu jej
zawarcia i obowiązuje na czas określony do dnia 30.04.2021 r. Przez realizację umowy rozumie się
wypowiedzenie obecnie zawartych umów oraz wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do
uruchomienia dostaw. Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej nastąpi nie później niż dnia
następnego po dniu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących umów”.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na § 1 ust. 4 pkt 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne
postanowienia umowy, zgodnie z którym Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dokona w imieniu
i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności i uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, w szczególności wypowiedzenia
obecnie obowiązujących umów, na podstawie których Zamawiający aktualnie nabywa energię
elektryczną. W przypadku gdyby wyłoniony wykonawca był podmiotem, z którym w chwili obecnej
Zamawiającego łączą umowy kompleksowe o dostawę energii elektrycznej, Zamawiający udzieli temu
wykonawcy pełnomocnictwa do dokonania jednostronnej czynności prawnej ( wypowiedzenia umowy ) –
stosownie do wymogów zawartych w art. 108 k.c.
Pytanie 5
Przesuniecie terminu składania ofert niesie ryzyko, że nowa umowa szczególnie dla zadania „E” nie
zostanie skutecznie zgłoszona od 01.07.2019 r. (aktualna umowa obowiązuje do 30.06.2019 r.)
W związku z tym wnioskujemy o dodanie zapisu: „Umowa obowiązuje od momentu skutecznego
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy, tj. skutecznego wypowiedzenia dotychczasowej umowy
i skutecznego zgłoszenia umowy do OSD”.
Odpowiedź:
Zamawiający wypowiedział się w tej kwestii w odpowiedzi nr 1.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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