Kraków, dnia 4.04.2011 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej i usługa dystrybucji energii elektrycznej) dla Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)”.

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy i zmiana treści siwz
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej
części Zamawiającym informuje, że w dniu 4.04.2011 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie
treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej
treść pytań i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:
Pytanie 1: W punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga posiadania,
oprócz koncesji na obrót energią elektryczną, ważnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na świadczenie usługi dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii
elektrycznej. Jednocześnie wśród dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Zamawiający wymienia koncesję. W związku z powyższym Wykonawca prosi o
wyjaśnienie, czy na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
zadowoli się jedynie koncesją na obrót energią elektryczną, a na etapie podpisywania umowy –
oświadczeniem o zawarciu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w zakresie niezbędnym
do wykonania przedmiotowego zamówienia?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 2: Zamawiający żąda podania w formularzu ofertowym ceny łącznej brutto za jeden miesięczny okres
rozliczeniowy. Zamawiający podaje szacunkowe zużycie energii elektrycznej za 12 miesięcy.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy do kalkulacji zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia powinien zastosować wartość 125 MWh, odpowiadającą 1/12
szacunkowego rocznego zużycia energii?
Odpowiedź: Tak. Należy zaznaczyć że na obecnym etapie podane zużycie roczne (i miesięczne) ma charakter
wyłącznie szacunkowy.
Pytanie 3: Wykonawca prosi o zmianę terminu płatności. Proponujemy, by regulacja odnosząca się do terminu
płatności brzmiała następująco: Termin płatności faktur VAT wynosi 21 dni o daty wystawienia
faktury VAT. Terminem płatności jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w treści siwz.
Pytanie 4: Zamawiający w punkcie XVII.13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy) dopuszcza możliwość odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego
określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. Wykonawca
uprzejmie prosi o wykreślenie tego postanowienia, jako naruszającego zasadę równorzędności stron
stosunku cywilnoprawnego. Wykonawca zwraca ponadto uwagę, że umowne prawo odstąpienia
zostało określone w proponowanych warunkach jednostronnie, to jest przysługuje wyłącznie
Zamawiającemu, co rażąco narusza interesy Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w siwz zamieszczono nie wzór umowy lecz istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. Zatem na etapie zawierania umowy
wykonawca będzie mógł wprowadzić zapisy które zabezpieczą jego interes.

Pytanie 5: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr
5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik ten przewiduje określenie cen
ofertowych za 1 kWh. W ogólnie przyjętych standardach rozliczeń, zarówno za sprzedaż, jak i
dystrybucję energii elektrycznej, w taryfie B23 odbiorcy rozliczani są za 1 MWh. Cenę za 1 MWh,
inaczej niż za 1 kWh, podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co jest zgodne z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
związku z powyższym Wykonawca prosi o możliwość dokonania kalkulacji cen oferty w MWh.
Wpłynie to bardzo pozytywnie na dokładność dokonanych obliczeń i ułatwi późniejsze rozliczenia
usługi kompleksowej.
Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że w formularzu ofertowym w obowiązującym kształcie, w
kolumnie nr 6 należy uwzględnić wszystkie opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej. Każda
z tych opłat rozliczana jest odmiennie. Jedne rozliczane są według zużycia energii elektrycznej, inne
uzależniane od mocy umownej i okresu rozliczeniowego. Wykonawca prosi o zmianę treści
formularza ofertowego w taki sposób, by każda ze stawek była zdefiniowana oddzielnie, z podaniem
wysokości w złotych netto. W przeciwnym razie nie ma możliwości dokonania prawidłowej
kalkulacji ceny oferty oraz późniejszego rozliczania zużycia energii elektrycznej na jej podstawie.
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w treści siwz.
Pytanie 6: Zamawiający w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 5 podaje:
Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do
podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. Wykonawca prosi o dostosowanie tego
oświadczenia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonych do siwz istotnych dla stron postanowień, które
zostaną wprowadzone do treści umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku
wyboru naszej oferty
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w treści siwz.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz:
1. W pkt XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy skreśla się
dotychczasową treść ppkt 6: „Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w miesięcznych okresach
rozliczeniowych, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury”
w miejsce to wprowadza się nowy zapis .
„Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury”
2. W pkt XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy skreśla się
dotychczasową treść ppkt 7: „Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia
rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO”
w miejsce to wprowadza się nowy zapis .
„Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego
WYKONAWCY”
3. W Formularzu oferty - załącznik nr 1 do siwz skreśla się dotychczasowy zapis: „Oświadczamy, że
akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w
przypadku wyboru naszej oferty”
w miejsce to wprowadza się nowy zapis .
„Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonych do siwz istotnych dla stron postanowień, które
zostaną wprowadzone do treści umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku
wyboru naszej oferty”.
4. Skreśla się dotychczasowe brzmienie Formularza cenowego - załącznik nr 5 do siwz. W miejsce to
sprawdza się nowy Formularz cenowy – zmiana.

Załącznik nr 5
FORMULARZ CENOWY - zmiana
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej i usługa dystrybucji energii elektrycznej)
dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie w (w organizacji).
Moc
umowna
MW

Grupa
taryfowa

Średnie
planowane/
szacunkowe
zużycie energii
(MWh/miesiąc)

Cena jednostkowa za energię elektryczną
czynną, obliczona wg wzoru:
Cena jednostkowa = cena jednostkowa
szczyt przedpołudniowy x 0,25 + cena
jednostkowa szczyt przedpołudniowy x 0,2
+ cena jednostkowa pozostałe godziny
doby x 0,55

(zł/MWh netto)
1

2

3

4

Cena za energię
elektryczna
czynną
za jeden
miesięczny
okres
rozliczeniowy
(netto)
(iloczyn kol. 3 x
kol. 4)

5

Cena jednostkowa ……………… zł/MWh
w tym:
cena jednostkowa szczyt

Opłata za jeden miesięczny
okres rozliczeniowy
(zawierająca opłaty
dystrybucyjne, opłatę
przejściową, opłatę
abonamentową, opłatę
handlową, opłatę za składniki
jakościowe, energię elektryczną
bierną itp.) (zł/miesiąc netto)

Łączna cena
oferty za
jeden
miesięczny
okres
rozliczeniowy
(netto)
(kol. 5 + kol. 6)

Kwota
podatku
VAT

Łączna cena
oferty za jeden
miesięczny
okres
rozliczeniowy
(brutto)
(kol. 7 + kol. 8)

6
Dystrybucja energii elektrycznej
razem ……………… zł/
w tym:
składnik zmienny stawki
sieciowej: ………….zł/MW,

7

8

9

przedpołudniowy: …………....….. zł/MWh

stawka jakościowa: ….. zł/MW,
cena jednostkowa szczyt
popołudniowy: ……..……….… zł/MWh

cena jednostkowa w pozostałych
godzinach: ……………..…. zł/MWh

stawka opłaty przejściowej:
…...……. zł/kW/miesiąc,
składnik stały stawki sieciowej:
………….. zł/kW/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej:
………….. zł/m-c

x – znak mnożenia
_______________________
(miejsce, data)

________________________________________________
(podpisy osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

