Folusz, 21.12.2010 r.
AG/ZP/3721-14/10

Informacja nr 1
o zmianach do SIWZ

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych, informuje, że wpłynęło zapytanie do SIWZ o treści:
„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytanie 1.
W Rozdziale 16 SIWZ dotyczącym Istotnych Warunków Umowy w pkt 16.2 widnieje zapis:
„Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej przy
zachowaniu parametrów jakościowych dostarczonej energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie Przepisami”
Informujemy, że w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego określone są okresy dopuszczalnych przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej. Wykonawca nie odpowiada również za przerwy w dostarczaniu energii
spowodowane siłą wyższą, awarią w systemie lub działaniem osób trzecich, za które nie ponosi
odpowiedzialności.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę pkt 2 i wnosimy o przywołanie dopuszczalnych
przerw i wyłącznie odpowiedzialność za brak ciągłości i niezawodności dostaw na skutek siły wyższej,
awarii w systemie lub działalności osób trzecich.
Poprawny zapis winien brzmieć:
„Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej przy
zachowaniu parametrów jakościowych dostarczonej energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub ograniczenie w dostarczaniu
energii oraz za szkody z tym związane spowodowane działaniem siły wyższej, awarii w systemie lub
działalności osób trzecich”/
Pytanie 2.
W Rozdziale 16 SIWZ dotyczącym Istotnych Wronków Umowy w pkt 16.3 widnieje zapis:
„Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego – Folusz 56, 38-222 Folusz..”
Wnosimy o zmianę zapisu na:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć energię elektryczną do miejsca dostarczenia...”
Pytanie 3.
W Rozdziale 16 SIWZ dotyczącym Istotnych Warunków Umowy w pkt 16.6 widnieje zapis dotyczący okresów
rozliczeniowych.
Z uwagi na fakt, że odbiorca zalicza się do grupy taryfowej G11, wg taryfy OSD okres rozliczeniowy wynosi
2 miesiące.
W przypadku gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc w okresie tym mogą być pobierane
opłaty za świadczoną usługę kompleksową w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia
energii. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii powstanie nadpłata
lub niedopłata to:
– nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonej na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile
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–

odbiorca nie zażąda jej zwrotu
niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, wystawionej na najbliższy okres rozliczeniowy.

Pytanie 4.
W Rozdziale 16 SIWZ dotyczącym Istotnych Warunków Umowy w pkt 16.10 widnieje zapis dotyczący
wystawiania fatkur. Zapis w obecnej wersji daje swobodę interpretacyjną co powinno być podstawą do
wystawienia faktur (odczyt lub pomiar). Podstawą w tym przypadku jest dokonany odczyt, a nie pomiar.
Zarejestrowane zużycie musi być odczytane. Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację zapisu w części
dotyczącej korekt o treści:
„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności, Wykonawca dokonuje korekty
uprzednio wystawionych faktur” ”

Wyjaśnienia:
Dot. pytania nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że używając stwierdzenia „zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami” ujmuje w tym również Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - z
późniejszymi zmianami. Co do informacji Wykonawcy, że nie podnosi on odpowiedzialności za
przerwy w dostarczaniu energii i niezawodności dostaw spowodowane siłą wyższą, awarią w
systemie lub działaniem osób trzecich, wyjaśnia się, że zobowiązanie do zapewnienia ciągłości i
niezawodności dostaw energii elektrycznej nie dotyczy sytuacji, na które Wykonawca nie miał
wpływu w sposób pośredni lub bezpośredni. Dotyczy ono natomiast sytuacji, które spowodowane są
niedochowaniem należytej staranności przez Wykonawcę oraz innych sytuacji leżących po jego
stronie – z wyłączeniem okoliczności o których mowa w w/wym. rozporządzeniu.
Dot. pytania nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wskazane jest
miejsce odbioru energii elektrycznej. Są to zaciski prądowe na wyjściu przewodów od
zabezpieczenia w złączu ZK3 B, znajdujące się w obrębie głównej rozdzielni znajdującej się w
Pawilonie nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.
Dot. pytania nr 3:
Zamawiający wyjaśnia, że zgonie z zapisem pkt 16.6 SIWZ, obowiązywać będzie
miesięczny okres rozliczeniowy.
Dot. pytania nr 4:
Zamawiający zmieni zapis punktu, którego dotyczy pytanie, doprecyzowując jego treść.

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych, wprowadza następujące zmiany w SIWZ:
Zmienia się zapis punktu 16.10 i nadaje się mu nową treść:
„Zapłata wynagrodzenia za kompleksową usługę będzie następowała przelewem na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą
wystawienia faktury jest wskazanie układu pomiarowo – rozliczeniowego. W przypadku
stwierdzenia błędów układu pomiarowego lub błędnego odczytu wskazań tego układu, które
spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną, Wykonawca
dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur do 14 dni od ujawnienia w/wym. błędów.”
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W związku z wprowadzeniem w/wym. zmian terminy składania i otwarcia ofert ulegają
zmianie – zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP:
Było:
„Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dnia 21.12.2010 r.
do godz. 1000.
Termin otwarcia ofert – 21.12.2010 r. o godz. 1015.”
Jest:
„Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dnia 23.12.2010 r.
do godz. 900.
Termin otwarcia ofert – 23.12.2010 r. o godz. 915.”
Informacje dodatkowe:
– Ważność dokumentów o których mowa w punkcie 6 SIWZ, liczona jest od zmienionego (nowego) terminu
składania ofert.
– Wykonawca może zmienić odpowiednio dopisek na kopercie o którym mowa w punkcie 11.2 SIWZ. Brak
wykonania w/wym. zmiany opisu koperty nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
– Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca może złożyć jedną ofertę, oraz że
zgodnie z art. 84 ust. 1 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
(Opis sposobu zmiany lub wycofania oferty opisany jest w pkt. 11.4 i 11.5 SIWZ).
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