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Warszawa, 5 sierpnia 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) – zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej treść wyjaśnień i zapytań zadanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „kompleksową dostawę energii elektrycznej
dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie” – WAR.WOP.260.15.2019.:
Pytanie 1:
Dotyczy pkt 16 rozdziału V treści SIWZ
Zwracamy się z prośbą o wskazanie daty od kiedy Zamawiający planuje rozpocząć zakup energii elektrycznej
w ramach niniejszego postepowania. Niniejsza informacja jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji koniecznej do
właściwego przygotowania oferty. Wykonawca ma na uwadze okres wejścia w życie umowy dopiero po
wypowiedzeniu dotychczasowych umów z obecnym sprzedawcą, jednak brak orientacyjnej daty rozpoczęcia
świadczenia usług w niniejszym zamówieniu uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu. Informacja ta jest
kluczowa do przystąpienia w postepowaniu. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o podanie daty zakończenia
dostaw z obecnym sprzedawcą.
Wyjaśnienie 1:
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w ustawowym terminie związania ofertą, tj. w terminie 60 dni,
natomiast zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
Umowa z Wykonawcą wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, a w okresie jej obowiązywania zawiera się zarówno
wypowiedzenie obecnie zawartych umów, należące do obowiązków Wykonawcy, jak i sprzedaż i dystrybucja
energii elektrycznej. W związku z powyższym data rozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia sprzedaży
i dystrybucji będzie zależna od daty zakończenia obecnie świadczonych umów przez niego wypowiedzianych
przez Wykonawcę. Tym samym również data zakończenia dostaw z obecnym sprzedawcą będzie zależna od daty
zakończenia obecnie świadczonych umów wypowiedzianych przez Wykonawcę. Zamawiający, w celu umożliwienia
skalkulowania realnego okresu świadczenia sprzedaży i dystrybucji w okresie obowiązywania zawartej umowy,
w załączniku nr 8 do SIWZ zawarł okresy wypowiedzenia obecnie zawartych umów.
Pytanie 2:
Dotyczy pkt 17 rozdziału V treści SIWZ
W pkt. 17 rozdziału V treści SIWZ Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do pierwszej części zamówienia
zastrzega możliwość zmiany liczby punktów odbioru energii elektrycznej w odniesieniu do podanej w załączniki
numer 8 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o wskazanie maksymalnej wartości procentowej, do jakiej może
zostać zwiększony bądź zmniejszony wolumen zamówienia, w przypadku odjęcia bądź dodania punktów poboru
w trakcie obowiązywania umowy.
Wyjaśnienie 2:
Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji umowy zmiana liczby punktów poboru energii (odjęcie lub
dodanie) może objąć maksymalnie do 20% w odniesieniu do liczby punktów podanej w załączniki numer 8 do
SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy maksymalna wartość
umowy, wynikająca z cen określonych w formularzu cenowym przez Wykonawcę, nie może ulec zmianie,
a rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o faktyczne zużycie energii elektrycznej na podstawie bieżących
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz na podstawie stawek i opłat określonych każdorazowo
w aktualnie obowiązującej Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez odpowiedni organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z opłatami i stawkami sprzedaży energii elektrycznej
wyszczególnionymi w formularzu cenowym.
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Pytanie 3:
Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ
Pragniemy poinformować, iż stawka opłaty kogeneracyjnej, wskazanej w art. 106 ustawy kogeneracyjnej jest
wyrażona w zł/MWh. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę w Załączniku nr 1A do SIWZ
stanowiącym wzór formularza cenowego o zmianę we wszystkich miejscach w tabeli, gdzie widnieje wskazana
opłata bądź prosimy o wyrażenie zgody na samodzielną zmianę Wykonawcy.
Wyjaśnienie 3:
W Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ, w kolumnie 4, wierszu 6 zamieszczonych tabel
wskazano jednostkę [zł/kWh] stanowiącą 0,001 jednostki [zł/MWh].
Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanej jednostki w przedmiotowym formularzu, w celu zaproponowania
przez Wykonawcę stawki w jednostce podanej przez ustawodawcę w art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
W celu dokonania zmiany Wykonawca powinien w kolumnie 4, wierszu 6 zamieszczonych tabel wpisać jednostkę
[zł/MWh] oraz dokonać przeliczenia „Zakładanych ilości” podanych w kolumnie 4, wierszu 6, dzieląc przez 1000.
Pytanie 4:
Dotyczy pkt 11 Załącznika nr 3 do SIWZ
Zwracamy się z prośbą o zmianę pkt. 11 Załącznika nr 3 do SIWZ stanowiącego Istotne Postanowienia Umowy
na zapis mówiący o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego za wykonany i odebrany przedmiot
umowy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
Wyjaśnienie 4:
Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:
Dotychczasowa treść Załącznika nr 3 do SIWZ §1 pkt 11:
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot
umowy określony w pkt 1, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty,
odpowiednio:
1)

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), albo

2)

wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach.

Otrzymuje brzmienie:
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot
umowy określony w pkt 1, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty,
odpowiednio:
1)

prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), albo

2)

wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a. ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
2 września 2019 roku do godziny 8:00.
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