Wydział Zamówień Publicznych
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

Warszawa, dnia 03.07.2019 r.

Wykonawcy ZP 14/2019

Nasz znak: TDT/PZ/381/ZP 14/2019
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
– część II Znak sprawy: ZP 14/2019.
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.
Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień.
Pytanie 1:
Dotyczy pkt. 10 rozdz. XII SIWZ oraz odpowiednio § 8 załącznika nr 2 do SIWZ stanowiącego Istotne
Postanowienia Umowy
Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu odpowiednio w § 8 załącznika nr 2 do SIWZ stanowiącego
Istotne Postanowienia Umowy:
„Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na
kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności:
a) 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 powyższych 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 życie wyżej wymienionych zmian przepisów
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty;
b) wydania wobec Sprzedawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt prowadzenia
działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
c) zmiany istotnych okoliczności rynkowych lub/i faktycznych odnoszących się do Sprzedawcy i
wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.”
Powołując się na art. 10 ust. 1 w zw. z art. 14 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(Dz.U., poz. 831) oraz art. 52 ust. 1 ustawy OZE informujemy, że stawki opłat za świadectwa efektywności
energetycznej (certyfikaty białe), a także stawki za udziały energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
(certyfikaty zielone i biogazu) mogą ulec zmianie. Zatem oprócz wskazanej w pkt. 10 rozdziału XII oraz § 8
załącznika nr 2 do SIWZ modyfikacji ceny wynikającej ze zmiany podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT,
W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy
poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe
informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html
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informujemy, iż cena może ulec zmianie w przypadku ogłoszenia przez Prezesa URE nowych stawek za
certyfikaty. Zwracamy się z prośbą o dodanie powyższego zapisu w określonych w tytule punktach SIWZ oraz
załącznika nr 2 do SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP 14/2019 Istotne postanowienia umowy bez
zmian w zakresie treści § 8.
Pytanie 2:
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ stanowiącego Istotne Postanowienia Umowy
Zwracamy się z prośbą o modyfikację pkt. 4 par. § 3 z załącznika nr 2 do SIWZ. Informujemy, iż Wykonawca
nie odpowiada za ciągłość dostawy elektrycznej. Dodatkowo wyjaśniamy, iż na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz.
625 ze zm.) i aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie
ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, do sieci
którego przyłączone są obiekty objęte przedmiotowym postępowaniem. Wykonawca nie ponosi zatem
odpowiedzialności za przerwy i ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej. Prosimy o dodanie zapisu o
brzmieniu: „Ciągłość dostaw i jakość energii elektrycznej dla Klienta zapewnia OSD, zgodnie z Generalną
Umową Dystrybucyjną i obowiązującymi przepisami prawa”.
Odpowiedź
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku Nr 2 do SIWZ ZP 14/2019
Istotne postanowienia umowy w § 3 ust 4
w następujący sposób:
zapis: „Rozpoczynając realizację zamówienia Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostawy energii
elektrycznej w zakresie, za który odpowiada Wykonawca”.
otrzymuje następujące brzmienie: Rozpoczynając realizację zamówienia Wykonawca winien zapewnić
ciągłość dostawy energii elektrycznej w zakresie, za który odpowiada Wykonawca. Ciągłość dostaw i jakość
energii elektrycznej dla Klienta zapewnia OSD, zgodnie z Generalną Umową Dystrybucyjną i obowiązującymi
przepisami prawa.
Pytanie 3:
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ stanowiącego Formularz Ofertowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę jednostek opłat dystrybucyjnych w tabeli nr 1 i 2 w Formularzu Ofertowym.
Opłaty za składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawka jakościowa (kolumna nr 3) zgodnie z taryfą dla
dystrybucji są wyrażane w zł/kWh.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 4:
Dotyczy pkt. 4 i 5 § 7 Załącznika nr 2 do SIWZ stanowiącego Istotne Postanowienia Umowy
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów w pkt. 4 i 5 § 7 Załącznika nr 2 do SIWZ.
W przypadku braku zgody wnosimy o zmianę niniejszych zapisów na wprowadzenie jedynie informacji
mówiącej o możliwości Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie w
rozpoczęciu dostaw nastąpi z winy Wykonawcy.
Odpowiedź
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku Nr 2 do SIWZ ZP
14/2019 Istotne postanowienia umowy w następujący sposób:
zapis: § 7 ust 2 „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego w przypadku kiedy Wykonawca nie rozpoczął dostawy energii w terminie 2 dni od dnia
wskazanego przez Zamawiającego (umowne prawo odstąpienia)”
otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w
przypadku kiedy Wykonawca nie rozpoczął dostawy energii w terminie 2 dni od dnia wskazanego przez
Zamawiającego (umowne prawo odstąpienia) a opóźnienie w rozpoczęciu dostaw nastąpi z winy
Wykonawcy.”
zapis: § 7 ust 3 „Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) jeżeli:
1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni;
2) Wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy;
3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej i
przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni.”
otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy;
2) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej i
przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni.”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem na
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.
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