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Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

Warszawa, 28 listopada 2013r. 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej 

do budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie" SPRAWA WSA-ZP-22/2013 działając zgodnie 

z dyspozycją art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ) - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w konsekwencji tego 

modyfikuje treść SIWZ. 

1) Rozdział 13 pkt. 13.2 ppkt. 13.2.4. - Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący 

właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadający Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego objęte są klauzulą tajności i nie mogą być 

udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Z uwagi na powyższe zwracamy 

się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów poprzez wykreślenie żądania 

przedstawienia Zamawiającemu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego i zmianę zapisu, aby Wykonawca oświadczył, że ma zawartą 

Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i zapis ten zostanie 

wykreślony z treści ogłoszenia o zamówienie publiczne opublikowane w BZP oraz treści SIWZ. 

W związku z powyższym warunek udziału określony w pkt. 12.1.1. SIWZ w zakresie posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności otrzymuje brzmienie: 

- „aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki 
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- oświadczenie Wykonawcy że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego." 

W konsekwencji powyższego treść pkt. 13.2.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

otrzymuje brzmienie: 

„13.2.4. oświadczenie Wykonawcy że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego." 

2) Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy § 3 ust. 2. - Informujemy, że ww. Rozporządzenie 

zostało zmienione i jest nieaktualne a także paragraf odnoszący się do standardów jakości 

obsługi. Obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126). Z uwagi na powyższe zwracamy się z zapytaniem czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do treści: „W przypadku niedotrzymania 

standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego 

pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty - zgodnie z zasadami określonymi w § 

42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 

189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych 

standardów obsługi." 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i w konsekwencji tego 

treść § 3 ust. 2 projektu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„ W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii 

dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty - zgodnie z 

zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym 

dotyczącym jakościowych standardów obsługi." 

3) Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy § 5 ust. 2. - Z uwagi na możliwość zmiany w okresie 

obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą stawki podatku akcyzowego oraz 

ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi 

wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: 

„Cena jednostkowa określona w ust.l ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania lub innych zmian ogólnie 
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obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub 

aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny 

energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 

właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie." 

Odpowiedź: : Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i w konsekwencji 

tego treść § 5 ust. 2 projektu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Cena jednostkowa określona w ust.l ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania lub innych zmian ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub 

aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny 

energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 

właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie." 

4) Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy § 6 ust. 1 oraz ust. 4 - Zgodnie z obecnie 

obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w 

którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest 

zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt.l ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 

podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54 , poz. 535 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe 

zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która 

zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia 

faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy." 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i w konsekwencji tego 

- treść § 6 ust. 1 projektu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia 

prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

Wykonawcy." 

- treść § 6 ust. 4 projektu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Za datę zapłaty, strony ustalają datę obciążenia konta bankowego Wykonawcy". 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy § 6 ust. 2. - Informujemy, że zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. 
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zm.), ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Z uwagi na powyższe 

zwracamy się z prośbą i zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie, która 

zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą ww. zapis został zmodyfikowany do treści: „W 

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat 

faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna 

być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni." 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i w konsekwencji tego 

- treść § 6 ust. 2 projektu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat 

faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna 

być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Po zakończeniu procesu 

reklamacyjnego Zamawiający ma 7 dni na zapłatę faktury." 

6) Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy § 7 ust. 1. - Uprzejmie informujemy, że warunkiem 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest rozwiązanie dotychczas obowiązującej umowy 

na podstawie, której Zamawiający nabywa energię elektryczne, skuteczne przeprowadzenie 

procesu zmiany sprzedawcy oraz wejście w życie umów dystrybucyjnych. Należy również 

mieć na uwadze termin określony w art. 4j ust. 6 ustawy prawo energetyczne. Z uwagi na 

powyższe Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmodyfikowanie wskazanego zapisu 

do treści: „Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2014, jednakże nie wcześniej niż z dniem 

wygaśnięcia dotychczasowych umów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, oraz 

skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie 

umowy/umów dystrybucyjnych." 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie i w konsekwencji tego 

- treść § 7 ust. 1 projektu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2014, jednakże nie wcześniej niż z dniem wygaśnięcia 

dotychczasowych umów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, oraz skutecznym 

przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów 

dystrybucyjnych. W przypadku gdy przy zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę 

nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy u OSD tak aby umowa 

sprzedaży weszła w życie z dniem 01.01.2014, to w takim przypadku sprzedaż energii 

realizowana będzie w oparciu o zasady Rezerwowej Sprzedaży Energii zgodnie z taryfą 

Sprzedawcy Rezerwowego do czasu zmiany sprzedawcy u OSD oraz wejścia w życie umowy 

dystrybucyjnej. 
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7) Czy Zamawiający, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udzieli wyłonionemu w 

postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa oraz w jakim zakresie? 

Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy udzieli wyłonionemu Wykonawcy 

stosownego pełnomocnictwa w zakresie zgłoszenia zawartej umowy, celem przeprowadzenia 

procesu zmiany sprzedawcy u Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) i wprowadzenia w 

życie umowy/umów dystrybucyjnych. 

8) Czy Posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż 

dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawca przeprowadzana jest po 

raz pierwszy? Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas 

określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w w/w umowach? 

Zamawiający ma podpisane dwie odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii. 

Zamawiający nabył nieruchomość w sierpniu 2013 roku i zawarł w sierpniu umowę na 

sprzedaż energii elektrycznej do 31.12.2013r. oraz umowę na dystrybucję energii do 

31.12.2015r. Okres wypowiedzenia dla umowy na dystrybucję energii elektrycznej wynosi 3 

miesiące w formie pisemnego zawiadomienia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

9) Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje 

dotyczące zmiany Sprzedawcy? 

Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wniosek o określenie wymagań 

technicznych w zakresie układu pomiarowo-rozliczeniowego i transmisji danych pomiarowych 

oraz inne niezbędne informacje niezbędne do zmiany Sprzedawcy. 

Wyjaśnienia treści SIWZ jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. W związku z 

faktem iż, w wyniku zadanych pytań nie ma konieczności zmiany SIWZ Zamawiający nie 

przedłuża terminu na składanie ofert. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź: 

Odpowiedź: 

podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej 

Walenty Dariusz norek 
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