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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ
W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
złożonym przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
– Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1:

Dotyczy pkt 16.4 SIWZ, - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany terminu wejścia w życie umowy, w szczególności z uwagi na terminy zawierania umów przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych oraz z uwagi na okres obowiązywania i tryb rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii
elektrycznej lub umów kompleksowych Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wejścia w życie umowy.
Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w takich terminach, które bez przeszkód
pozwalają zawrzeć ważną umowę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Oczywiście
mogą wystąpić niemożliwe do przewidzenia okoliczności, uniemożliwiające zawarcie umowy
w wyznaczonych terminach, ale ze względu na ich małe prawdopodobieństwo wystąpienia
oraz charakter nieprzewidywalności trudno byłoby uwzględnić je przy wyznaczaniu terminu
zawarcia czy obowiązywania umowy. Jeśli chodzi o okres obowiązywania i tryb rozwiązania
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej informujemy, że aktualnie
obwiązująca umowa dot. świadczenia kompleksowej usługi dystrybucji oraz sprzedaży
energii elektrycznej obowiązuje do 14 lutego br. Stąd też termin wejścia w życie umowy o
którym mowa w pkt 16.4 SIWZ jest jak najbardziej uzasadniony.
Pytanie 2:

Dotyczy pkt 16.16 SIWZ. - Z uwagi na fakt , że terminy odczytów ustala
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i określenie ww., terminów na
pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego może nie być możliwe,
wnosimy o wprowadzenie definicji okresu rozliczeniowego zgodnego z zatwierdzoną przez Prezesa URE „Taryfą dla usług dystrybucji i energii
elektrycznej” PGE Dystrybucja S.A. tj. : „okres rozliczeniowy jest to
okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez Operatora”.
W związku z tym proponujemy zmodyfikować zapis do treści:
Rozliczanie i obliczanie należności za usługę dystrybucji i dostawy
energii odbywać się będzie w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w okresie miesięcznym

Odpowiedź: Zamawiający wcześniej upewnił się u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, że
istnieje możliwość zmiany (dostosowania) terminu „okresu rozliczeniowego” na prośbę
odbiorcy lub w tym przypadku Wykonawcy. Jednak zamawiający zmieni zapis pkt. 16.6
SIWZ na treść proponowaną w zapytaniu. Ponadto dla uściślenia kwestii rozliczeń w tzw.
okresach niepełnych, dodane zostanie zapis: Wykonawca musi zadbać o to by w okresie
niepełnym tj. takim gdy nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy (i nie jest
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ono zbieżne z przyjętym okresem rozliczeniowym), rozliczenia (faktury) nie wykraczały poza
terminy obowiązywania umowy. Dotyczy to również przypadku, gdy dotychczasowa umowa
lub następująca po przedmiotowej, są świadczone przez tego samo Wykonawcę. (Nie może
być sytuacji, że w jednej fakturze zostaną ujęte usługi czy dostawy wynikające z dwóch
różnych umów.)
Pytanie 3:

Dotyczy pkt 16.10 SIWZ – Z uwagi na fakt, że dokonanie korekty błędów
układu pomiarowego lub błędnego odczytu wskazań tego układu jest możliwe dopiero po uzyskaniu skorygowanych danych od OSD wnosimy o modyfikację ostatniego zdania przedmiotowego zapisu do treści:
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 skorygowania danych przez OSD.

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, że to Wykonawca jest stroną, której Zamawiający udzieli Zamówienia na świadczenie usługi kompleksowej, i to Wykonawca wystawia faktury o których
jest mowa w zapytaniu, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. W
przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, muszą oni
posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia
energii elektrycznej (siedziba Zamawiającego). W takim przypadku Operator Systemu
Dystrybucyjnego nie jest stroną umowy dla Zamawiającego, lecz działa na rzecz Wykonawcy
(na zasadach podwykonawstwa). Zamawiający przy tak skonstruowanym zapisie jak
proponuje Wykonawca, nie miałby wpływu na wyegzekwowanie stosownych korekt –
odnoszących się do sytuacji faktycznej (wolnej od błędów czy przekłamań wskazań lub odczytów urządzeń pomiarowych). To w gestii Wykonawcy pozostaje kwestia wyegzekwowania
od OSD stosownych korekt w terminie wskazanym w SIWZ. Ponadto mogą wystąpić
sytuacje, w których ze względu na pomyłki lub błędy, faktury mogą zostać znacząco
zawyżone, a brak wskazania konkretnego terminu ich usunięcia mógłby narazić
Zamawiającego na niebagatelne konsekwencje. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający
nie dokona modyfikacji zapisu, którego dotyczy zapytanie.
Pytanie 5: (wniosek Wykonawcy nie zawiera pytania nr 4)

Dotyczy Formularza Oferty - W tabeli, w kolumnie „ilość” w wierszu nr 2
i ,7 podaliście państwo wartość 4,5 odnoszącą się miesięcy, jako okresu,
który należy przyjąć do obliczenia ceny. W związku z tym, że rozliczeń z
odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w Taryfie i uzgodnionych w
Umowie, możliwe jest przyjęcie miesięcznego okresu rozliczeniowego dla
taryfy G. Wnosimy , opłata handlowa jak i opłata abonamentowa pobierane
są w pełnej wysokości niezależnie od dnia w którym nastąpiło zawarcie
lub rozwiązanie umowy zwracamy się z prośbą o zmianę wartości i jako
prawidłową przyjęcie 5 jako ilość miesięcy na jaką Wykonawca obliczy
wartość oferty. W innym przypadku skalkulowanie prawidłowej wartości
oferty nie będzie możliwe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona zmiany we wszystkich pozycjach
formularza ofertowego, dla których jednostką miary był miesiąc z 4½ na 5.
Jeśli nawet dana pozycja będzie rozliczana, ze względu na okres obowiązywania umowy, w
odniesieniu do faktycznego czasu trwania usługi (dostawy), to do celów wyliczenia oferty
należy przyjąć wielkość pięciu pełnych miesięcy.
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Pytanie nr 6:

Dotyczy pkt III.3.1 Ogłoszenia o zamówieniu- z uwagi na fakt, że w zapisach SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oświadczenia o
posiadaniu umowy z OSD oraz z uwagi na poufny charakter ww. umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, o którym mowa w przedmiotowym zapisie na podstawie oświadczenia o
posiadaniu umowy generalnej z OSD?

Odpowiedź: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, o którym mowa w
przedmiotowym zapisie:
a) w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej – na podstawie
złożonych dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji
b) w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej – oświadczenie
o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii
elektrycznej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych, wprowadza następujące zmiany w SIWZ:
1: Zmienia się zapis punktu 16.6 SIWZ w następujący sposób:
Było:
„Rozliczanie i obliczanie należności za usługę dystrybucji i dostawy energii odbywać się będzie fakturą VAT
comiesięcznie, obejmując okres rozliczeniowy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego lub od pierwszego dnia
świadczenia usługi do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.”

Jest:
„Rozliczanie i obliczanie należności za usługę dystrybucji i dostawy energii odbywać się będzie w
oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę na podstawie odczytów rozliczeniowych układów
pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w okresie
miesięcznym.
Wykonawca musi zadbać o to by w okresie niepełnym tj. takim gdy nastąpiło zawarcie lub
rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy (i nie jest ono zbieżne z przyjętym okresem rozliczeniowym),
rozliczenia (faktury) nie wykraczały poza terminy obowiązywania umowy. Dotyczy to również
przypadku, gdy dotychczasowa umowa lub następująca po przedmiotowej, są świadczone przez
tego samo Wykonawcę. (Nie może być sytuacji, że w jednej fakturze zostaną ujęte usługi czy
dostawy wynikające z dwóch różnych umów.)”
2: Zmienia się treść załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
obrębie tabeli (kolumna 4 - Ilość) pozycje 2; 3; 4 i 7 otrzymują następującą treść:
Było:
„4½”

Jest:
„5”
Do postępowania dołączony zostaje nowy załącznik oznaczony jako „1a”, który zastępuje załącznik
nr 1. Oferty można składać na załączniku ze zmienioną treścią lub odpowiednio zmodyfikować
treść załącznika nr 1 zgodnie z w/wym zmianami. Obie formy są dopuszczalne przez
zamawiającego.
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3: Ze względu na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamawiania w zakresie
formularza ofertowego, zmienia się terminy składania i otwarcia ofert (o których mowa w
punkcie 11 SIWZ):
Było:
„Oferty muszą być złożone w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dnia 30.01.2013 r. do godziny 900”.
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18, w dniu 30.01.2013 o godzinie 915”.

Jest:
„Oferty muszą być złożone w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do dnia
1.02.2013 r. do godz. 900”.
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18, w dniu 1.02.2013 o godzinie
915”.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Informacje dodatkowe:
– Ważność dokumentów o których mowa w punkcie 6 SIWZ, liczona jest od zmienionego (nowego) terminu składania
ofert.
– Wykonawca może zmodyfikować, odpowiednio do zmian, dopisek na kopercie o którym mowa w punkcie 11.2
SIWZ. Brak wykonania w/wym. modyfikacji opisu koperty nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
– Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 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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