
 

Strona 1 z 2  

Częstochowa, dnia 12 marca 2018 roku 
WT.2370.4.6.2018 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.4.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Sprzedaż energii 
elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 9 oraz 12 marca 2018 roku wpłynął wniosek  
o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),  
w postępowaniu nr WT.2370.4.2018, pn. „ Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej 
podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów 

podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu 
umożliwiającego automatyczną zmianę cen, 
wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich 
wejścia w życie. Prosimy o dodanie do 
przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny 
energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę 
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez 
konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji 
Wykonawcy w zakresie braku konieczności 
sporządzania aneksu do umowy w przypadku 
dokonania zmiany jej zapisów. 

2. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów 
prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to 
OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za 
pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców 
danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów 
poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych 
przez OSD określony jest w umowie 
dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają 
wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z 
umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z 
przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane 
przez OSD.  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 
czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy 
prawa energetycznego i aktów wykonawczych w 
zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie 
danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych wykonawcy przez OSD? 

Zgodnie z treścią zapytania OSD  jest 
podmiotem odpowiedzialnym za 
przekazywanie do sprzedawców 
(Wykonawców) danych pomiarowo- 
rozliczeniowych dla punktów poboru energii 
(PPE)  
Sprzedawca (Wykonawca) zobowiązany jest do 
przyjęcia do rozliczeń danych przekazanych 
przez OSD. 
W związku z czym Zamawiająca informuje, iż 
uwzględnia obowiązujące przepisy prawa 
energetycznego i aktów wykonawczych w 
zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie 
danych pomiarowo-rozliczeniowych 
przekazywanych wykonawcy przez OSD.  

3. Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość 
i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, 
dotyczących poszczególnych punktów poboru 
energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. 
Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności 
za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń 
umowy przez OSD.  Z uwagi na powyższe 

Zamawiająca nie przewiduje w siwz 
przerzucania odpowiedzialności za procedurę 
zmiany sprzedawcy oraz za ewentualną 
negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez 
OSD. W siwz Zamawiająca wymaga jedynie 
aby Sprzedawca w jej imieniu dopełnił 
wszelkich wymagań technicznych i formalności 
związanych z zapewnieniem dystrybucji 
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zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 
sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność za terminowość i poprawność 
przekazanych danych niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 

sprzedawanej energii elektrycznej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami w 
terminie umożliwiającym zakup energii 
elektrycznej przez Kupującą od 01.05.2018 r. 
Kupująca udzieli Sprzedawcy stosownego 
pełnomocnictwa do wykonania wymienionych 
wyżej czynności. 

4. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu 
Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 
świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w obrocie 
gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w 
którym środki pieniężne wpłyną na rachunek 
bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z 
prośbą o  wprowadzenie zapisu: „Za dzień zapłaty 
uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy”. 

Zamawiająca wskazuje, iż w pkt. 21 siwz w 
projektach umowy  §6 ust 3 zdanie trzecie,  
znajduje się zapis o którego wprowadzenie 
wnioskuje Wykonawca. Jedyną różnicą jest 
określenie strony w umowie gdzie jest 
„Sprzedawca” a nie jak wskazano we wniosku 
„Wykonawca”. 
 

5. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 
przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż 
Zamawiający może zwiększyć ilość punktów 
poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić 
taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup 
taryfowych, które zostały określone i wycenione w 
ofercie. Punkty z innych grup taryfowych 
nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę 
przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 
następującego zapisu: „Zwiększenie punktów 
poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest 
jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały 
ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu 
Ofertowym Wykonawcy.” 

Zamawiająca wyraża zgodę na uwzględnienie 
propozycji Wykonawcy w przedmiotowym 
zakresie.  
W związku z czym modyfikuje się zapis siwz 
poprzez dodanie w §7 ust. 4 zdania drugiego o 
treści: 
 
„Zwi ększenie punktów poboru lub zmiana 
grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie 
grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ 
oraz wycenione w Formularzu Ofertowym 
Wykonawcy.” 

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi 
Zamawiającego na zapytanie: Czy Zamawiający 
wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną? W jakim celu  
i jakie skutki chce osiągnąć Zamawiający we 
wskazanym wymogu podpisania umowy  
w obecności Notariusza lub Radcy Prawnego? 

W odpowiedzi Zamawiająca informuje, iż 
złożenie podpisu w obecności Notariusza lub 
Radcy Prawnego ma na celu potwierdzenie 
własnoręczności podpisu przez osoby 
podpisujące umowę w niej wymienione, w celu 
uniknięcia ryzyka podpisania umowy przez 
osoby nieuprawnione do tej czynności. 

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.  
       W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega 
zmianie.  
 

         KOMENDANT 
       Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
         w Częstochowie 
                    /-/ 

  mł. bryg. mgr Piotr Placek 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


