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Radom, dn. 23 lutego 2012r. 
BZP.271.138.2012.AĆ 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia 
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji 
budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego  
i sygnalizacji świetlnej, ogłoszonego w dniu 07.02.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego  
w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer 
ogłoszenia: 2012/S 25-040524. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały 
udzielone w związku z przysłanym przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie 1:   W związku z ogłoszonym przetargiem znak BZP.271.138.2012.AĆ pn. „Wspólny 

zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek 
organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Radomia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji 
z siedzibą w Radomiu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów 
użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”, uprzejmie 
prosimy o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania:  
Pytanie 1: 
W kontekście zapisów ust 2 i 4 w § 6 projektu umowy niezrozumiały jest zapis ust 
3, zakładający, że przy fakturowaniu Wykonawca doliczy obowiązujący podatek 
Vat. Nie wiadomo zatem, po co w umie znajdują się zapisy ust 2 i 4 skoro  
z brzmienia ust 3 wynika, że podatek Vat będzie doliczane zawsze w stawce 
obowiązującej w dniu fakturowania. Ta sprzeczność w umowie powinna być 
ewidentnie usunięta w celu uniknięcia w przyszłości sporów, czy zmiana stawki 
podatku VAT wymaga zmiany umowy (stosownie do zapisów ust 4), czy też 
zawsze następuje automatycznie (na mocy ust. 3). Powoduje to również kolejne 
problemy interpretacyjne, chociażby przy zapisach § 7 ust 2, gdzie mowa jest  
o cenie brutto (czyli już z podatkiem Vat). 
Pytanie 2: 
§ 10 ust 2 projektu umowy generalnej stanowi, że umowa jest zawarta na czas 
oznaczony do 30 czerwca 2013 r., a § 11 ust 2 stanowi, że umowa może być 
rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Po pierwsze zapisy te 
powinny być zrelatywizowane w stosunku do umów z odbiorcami końcowymi, tzn. 
dotyczyć okresów, na jakie są zawierane umowy końcowe, a nie umowy generalnej. 
Po drugie zaś są to zapisy ze sobą sprzeczne, bo albo strony chcą ustalić stałość 
stosunku prawnego do dnia 30 czerwca 2013 r. albo też mieć swobodę w jego 
zakończeniu za wypowiedzeniem. Jednoczesna obecność obu zapisów 
uniemożliwia ustalenie zgodnej woli stron i może być źródłem ewentualnych 
sporów  w przyszłości na tle wcześniejszego zakończenia umowy. Rozbieżność ta 
należy zatem usunąć. 
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Odpowiedź:  Ad. Pytanie 1. 
 Zamawiający uznaje, że Wykonawca używając wyrażenia „projekt umowy” miał na 

myśli projekt umowy generalnej, zaś zapytanie dotyczy odpowiednio ustępów 2 i 4 
§ 5 projektu umowy generalnej a nie § 6, ponieważ to w  § 5 znajdują się cytowane 
zapisy. Przy takich założeniach Zamawiający wyjaśnia, iż zaoferowane ceny 
jednostkowe brutto w poszczególnych grupach taryfowych obowiązują cały czas w 
trakcie trwania umowy. Zmiana tych cen jest możliwa wyłącznie w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego po uprzednim dokonaniu zmiany 
umowy (w formie aneksu). Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo uwzględnić przy fakturowaniu sprzedaży kwotę 
podatku VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. Kwota 
podatku VAT odnosi się do ceny jednostkowej brutto obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego nie 
powoduje automatycznej zmiany cen jednostkowych brutto, ani nominalnej 
wartości zobowiązania. 

 Ad. Pytanie 2. 
 Celem Zamawiającego jest, aby obydwie umowy obowiązywały do dnia 30 czerwca 

2013r., przy czym ich wcześniejsze wygaśnięcie jest możliwe w szczególności  
w przypadkach, o których mowa w § 11. 

 
Pytanie 2:  Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w taryfach Bxx są dostosowane do procedury 

zmiany sprzedawcy (spełniają wymogi zasady TPA)?  
 Czy Zamawiający jest stroną umowy kompleksowej, czy rozdzielonych umów na 
sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? 

  
Odpowiedź:  Wszyscy odbiorcy końcowi mają podpisane umowy kompleksowe. W chwili obecnej 

układy pomiarowo-rozliczeniowe nie są dostosowane do procedury zmiany 
sprzedawcy. Wszyscy odbiorcy końcowi, których to dotyczy podjęli już działania 
zmierzające do ich dostosowania.  

 

Pytanie 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu rozpoczęcia realizacji 
umowy poprzez dodanie warunku o następującej treści: Rozpoczęcie sprzedaży 
energii elektrycznej nastąpi po skutecznym przeprowadzeniu procedury związanej 
ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i zawarciu umów na usługę dystrybucji 
energii elektrycznej? 

  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Jednocześnie prosimy  

o zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną na pytanie 15. 
 

Pytanie 4:  Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym 
postępowaniu wszystkie dane niezbędne do wypowiedzenia obowiązujących 
Zamawiającego umów kompleksowych oraz przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy, także w edytowalnej wersji elektronicznej (arkusz kalkulacyjny 
Excel)? 

  
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający udostępni wszelkie dane w edytowalnej wersji elektronicznej. 
 
Pytanie 5:  Wykonawca prosi o wykreślenie w punkcie III. SIWZ (str. 5) frazy: 
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Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy  
i Polskimi Normami. 
Kwestie związane z jakością energii elektrycznej leżą po stronie Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego i nie są elementem umowy sprzedaży energii 
elektrycznej (por. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.  
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93 poz. 623 z późn. zm.). 
Ponadto Wykonawca prosi o zastąpienie uchylonego rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 
z 2011 r. nr 189 poz. 1126). 

 
Odpowiedź:  Zamawiający uwzględnia wniosek i dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.  
 

Pytanie 6:  Dotyczy punktu XVI.16 SIWZ (str. 14). 
Wykonawca prosi o zastąpienie wymogu podania w formularzu ofertowym numeru 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko 
Kamienna, wymogiem złożenia odpowiedniego oświadczenia lub podania numeru 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (generalnej umowy 
dystrybucyjnej) z OSD PGE Dystrybucja SA. 

  
Odpowiedź:  Zamawiający uwzględnia wniosek i dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 
Wymóg w formularzu ofertowym zostanie sformułowany w następujący sposób:   
„Oświadczamy że: 

a. posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z 
Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą świadczenie usług 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze działania właściwym terenowo dla PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna nr ............................................... z dnia 
............................ zawartą na okres …............................................... ** lub 

b. zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej (podpisania Umowy generalnej sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej z Zamawiającym), umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą 
świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze działania 
właściwym terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna **” 

 
Pytanie 7:  Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem ceny 

ryczałtowej określonej w punkcie XIX.7 SIWZ. 

  
Odpowiedź:  Zamawiający usunie z punktu XIX.7 SIWZ zapis w brzmieniu „Cena ofertowa 

ustalona wg w/w zasad stanowić będzie cenę ryczałtową” i w związku z tym 
dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.  

 

Pytanie 8:  Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jaka jest dokładna treść zobowiązania Wykonawcy 
zgodnie z § 12 ust. 3  umowy generalnej (s. 26 SIWZ), § 12 ust. 3  projektu umowy 
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– załącznik nr 2 do umowy generalnej (str. 35 SIWZ) oraz lit. c) pełnomocnictwa 
(załącznik nr 2 do umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej).  
W szczególności Wykonawca prosi o wskazanie czynności, które obejmuje 
zobowiązanie Wykonawcy – strony umowy we wskazanym zakresie. 
Jednocześnie Wykonawca pozwala sobie zwrócić uwagę, że sformułowanie: 
reprezentowania Odbiorcy końcowego przed wskazanym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem przez Odbiorcę końcowego 
umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej 
umowy, w szczególności ustalić treść i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do 
akceptacji i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku o zmianę Sprzedawcy przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego właściwego Odbiorcy końcowemu, budzi uzasadnione 
wątpliwości. Wykonawca w SIWZ i dołączonych do niej dokumentach nie został 
poinformowany o treści obowiązującej Zamawiającego umowy oraz o treści 
wynikającego z niej zobowiązania. Nadto z doświadczenia Wykonawcy wynika, że 
Operator Systemu Dystrybucyjnego w kontaktach z klientami (odbiorcami) 
posługuje się ustalonymi wzorcami umownymi, których negocjacje mogą być 
utrudnione. 

  
Odpowiedź:  Wykonawca ma działać jako pełnomocnik Odbiorcy Końcowego i dokonywać tych 

czynności, które są niezbędne przy zmianie sprzedawcy energii, w szczególności 
doprowadzić do zawarcia umowy dystrybucyjnej. Przy zawieraniu umowy 
dystrybucyjnej należy uwzględnić warunki techniczne dotyczące obowiązujących 
umów – w tym w zakresie obowiązujących mocy umownych, grup taryfowych. 

 
Pytanie 9:  Dotyczy formularza oferty – pkt 8) i 9). 

Wykonawca prosi o wykreślenie powołanych punktów. 
Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy zrzeczenia się roszczenia o zwrot 
zatrzymanego wadium. 
Uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wynika wprost z przepisów 
ustawy, która reguluje szczegółowo przesłanki zatrzymania wadium. Podmiotem 
umocowanym do oceny zgodności z prawem czynności Zamawiającego w 
przedmiocie zatrzymania wadium jest sąd powszechny. Zamawiający nie może w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia żądać od Wykonawcy zrzeczenia się 
roszczenia o zwrot zatrzymanego wadium bez szczegółowego określenia 
przesłanek zatrzymania wadium. Zatrzymanie wadium jako czynność 
Zamawiającego może być przedmiotem postępowania toczącego się przed sądem 
lub innym organem umocowanym do rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. 

  
Odpowiedź:  Zamawiający usunie z formularza ofertowego zapisy w brzmieniu: „W przypadku 

odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium” oraz „Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania 
przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożymy dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw” i w związku z 
tym dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że ewentualne zatrzymanie wadium nastąpi na warunkach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 



 

 
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 
 

5

Pytanie 10:  Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do umowy generalnej (str. 35 SIWZ) § 11 
ust. 5 oraz odpowiednio § 11 ust. 2 umowy generalnej. 
Wykonawca prosi o wykreślenie następującej części powołanej klauzuli: 
Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych przyczyn, o których 
nie miał wiedzy w chwili zawarcia Umowy, a które to przyczyny powodują iż dalsze 
wykonanie Umowy grozi Sprzedawcy rażącą stratą. 
Wykonawca prosi o wykreślenie z treści projektu umowy klauzuli, która ogranicza 
uprawnienie Wykonawcy do wypowiedzenia umowy jednocześnie nie ograniczając 
tożsamego uprawnienia Zamawiającego. Stanowi to naruszenie zasady równości 
stron stosunku cywilnoprawnego.  

 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Ewentualne ryzyko związane  

z wcześniejszym wygaśnięciem umowy Wykonawca może skalkulować w cenie 
ofertowej.  

 
Pytanie 11:  Dotyczy projektów umów sprzedaży energii elektrycznej i generalnej – § 8 pkt 2), 3) 

i 5). 
Wykonawca prosi o zmianę powołanych klauzul w następujący sposób: 
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury VAT. Jeżeli faktura VAT wpłynęła do Zamawiającego na mniej 
niż 14 dni przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze, termin 
płatności ulega przedłużeniu o 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Za 
dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Określenie początkowej daty biegu terminu zapłaty w sposób zaproponowany przez 
Zamawiającego powoduje niemożność określenia momentu powstania 
zobowiązania podatkowego Wykonawcy. Ponadto w rozliczeniach handlowych 
powszechnie przyjmuje się, że datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego 
wierzyciela.  

  
Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany zapisów zawartych § 8 projektu umowy poprzez 

dokonanie stosownej modyfikacji. Nowe brzmienie § 8 projektu umowy generalnej 
jest następujące:  

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym: 
1) Sprzedawca wystawia Odbiorcy końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę 

rozliczeniową. 
2) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia 

faktury VAT. Jeżeli faktura VAT wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 14 dni przed 
upływem terminu płatności wskazanego na fakturze, termin płatności ulega przedłużeniu 
o 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. 

3) Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Odbiorcy końcowego. 

4) W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąży Odbiorcę 
końcowego odsetkami ustawowymi.” 

 
W zakresie 3 zdania udzielono wyjaśnień już wcześniej. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą brzmienia § 8 projektu umowy 
generalnej dokonana zostanie modyfikacja zapisu zawartego § 7 ust. 4 umowy sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej, który otrzyma następujące brzmienie: „Strony ustalają następujący sposób 
rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia Odbiorcy końcowemu na koniec okresu 
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rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej nie 
może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT”. 

 

Pytanie 12:  Dotyczy załącznika do SIWZ - § 12 ust. 2  umowy generalnej (s. 26 SIWZ). 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jakiego terminu wskazanego w załączniku nr 1 
dotyczy powołana klauzula. 

 
Odpowiedź:   Jeżeli Wykonawcy chodziło o terminy wypowiedzenia umów to Zamawiający 

wyjaśnia, iż są to terminy 1 – miesięczne lub 3 – miesięczne, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie 13:  Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ oraz załącznika nr 2 do umowy generalnej – 
projekt umowy w § 5. 
Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę w czasie 
obowiązywania Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie kolejnego ust.  5 o 
następującej treści:   
„W przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających 
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami 
dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których 
mowa w § 5 ust. 1 mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z 
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.” 
Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w zapisach  §6 
ust. 2.” 
Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wprowadzenie proponowanych zapisów 
spowoduje, że ceny ofert będą niższe gdyż nie będą zawierały ryzyka jakie 
Wykonawca musi przyjąć do oferty w przypadku ewentualnie wprowadzanych 
zmian dotyczących praw majątkowych. 

  
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 
 

Pytanie 14:  W załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy w §8 ust.3 widnieje zapis:  
„Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Odbiorcy końcowego.”  
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień 
zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy 
podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 
pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 54 , 
poz. 535 z późn. zm.).Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy 
Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta  
z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści:  
„Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku 
bankowego Sprzedawcy.” 

  
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. Zamawiający 

udzielił odpowiedzi w tej kwestii w odpowiedzi na zapytania, która została 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.radom.pl w dniu 
16.02.2012r. 
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Pytanie 15:  W załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy w §10 ust.1 widnieje zapis:  
„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach 
wynikających z oferty dla poszczególnych Odbiorców końcowych nastąpi 
niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej przez 
Sprzedawcę z tym Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem terminów rozwiązania 
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej obowiązujących Odbiorców 
końcowych.”  
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz 
zawarcie przez Zamawiającego umów o świadczenie usługi dystrybucji z OSD 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji 
przedmiotowego zapisu:  
„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach 
wynikających z oferty dla poszczególnych Odbiorców końcowych nastąpi 
niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej przez 
Sprzedawcę z tym Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem terminów rozwiązania 
dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej obowiązujących Odbiorców 
końcowych oraz wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym 
dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej.” 

  
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający wyjaśnia 

jednocześnie, że wszelkie obowiązki związane ze zmianą sprzedawcy energii (w 
tym w szczególności zawarcie umów dystrybucyjnych, dostosowanie układów 
pomiarowych) należy wykonać przed wygaśnięciem dotychczasowych umów 
sprzedaży, tak aby zachowana była ciągłość dostaw energii. 

 

Pytanie 16:  W załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy w §12 ust.7 widnieje zapis:  
„Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 
Wykonawca zwraca się z prośba o następującą modyfikację:  
„Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 – 5  Umowy, 
wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.” 

  
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający pośrednio udzielił 

odpowiedzi w tej kwestii w odpowiedzi na zapytanie nr 1.  
 Zamawiający ponownie wyjaśnia, iż zaoferowane ceny jednostkowe brutto w 

poszczególnych grupach taryfowych obowiązują cały czas w trakcie trwania 
umowy. Zmiana tych cen jest możliwa wyłącznie w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, podatku akcyzowego po uprzednim dokonaniu zmiany umowy  
(w formie aneksu). Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo uwzględnić przy fakturowaniu sprzedaży kwotę 
podatku VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. Kwota 
podatku VAT odnosi się do ceny jednostkowej brutto obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego nie 
powoduje automatycznej zmiany cen jednostkowych brutto, ani nominalnej 
wartości zobowiązania. 

 

Pytanie 17:  W załączniku nr 2 do umowy generalnej – projekt umowy w §8 ust.1 widnieje zapis: 
„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego dłużnika.”  
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Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień 
zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy 
podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 
pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 54 , 
poz. 535 z późn. zm.).Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy 
Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z 
wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: 
„Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku 
bankowego Sprzedawcy.” 

  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

Pytanie 18: W załączniku nr 2 do umowy generalnej – projekt umowy w §10 ust.1 widnieje zapis: 
 „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie 

po zawarciu Umowy, nie wcześniej jednak niż z upływem terminu obowiązywania 
dotychczasowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla Odbiorcy końcowego.” 

 Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedaży oraz wejście  
w życie umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym  
a OSD Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji 
przedmiotowego zapisu:  

 „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie 
po zawarciu Umowy, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków 
przyłączenia do sieci OSD,  oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 
obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji 
oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i 
ewentualnym dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej 
grupy taryfowej.” 

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający udzielił odpowiedzi 

w tej kwestii w odpowiedzi na zapytanie nr 15. 
 

Pytanie 19:  W załączniku nr 2 do umowy generalnej – projekt umowy w §12 ust.7 widnieje 
zapis:  
„Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 
Wykonawca zwraca się z prośba o następującą modyfikację: „Wszelkie zmiany do 
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 – 5  Umowy, wymagają pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności.” 

  
Odpowiedź:   We wskazanym przez Wykonawcę miejscu nie istnieje taki zapis, jednakże  

w związku z zacytowaną treścią zapisu Zamawiający uznaje, iż pytanie dotyczy 
§12 ust. 6 załącznika nr 2 do umowy generalnej, czyli umowy sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej kwestii w odpowiedzi na pytanie nr 1.  

 Zamawiający ponownie wyjaśnia, iż zaoferowane ceny jednostkowe brutto  
w poszczególnych grupach taryfowych obowiązują cały czas w trakcie trwania 
umowy. Zmiana tych cen jest możliwa wyłącznie w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, podatku akcyzowego po uprzednim dokonaniu zmiany umowy  
(w formie aneksu). Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo uwzględnić przy fakturowaniu sprzedaży kwotę 



 

 
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 
 

9

podatku VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. Kwota 
podatku VAT odnosi się do ceny jednostkowej brutto obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego nie 
powoduje automatycznej zmiany cen jednostkowych brutto, ani nominalnej 
wartości zobowiązania. 

 

Pytanie 20:  Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B i A są lub będą 
dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie 
każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty 
do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie 
informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po 
rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa? 

  
Odpowiedź:  Zamawiający zamierza dostosować układy pomiarowo-rozliczeniowe i podjął 

czynności zmierzające do dostosowania tych układów. Proces dostosowania 
dotyczy wszystkich punktów poboru energii w grupie taryfowej Bxx  
w planowanym okresie do 30 czerwca 2012r. Zamawiający ma świadomość, iż 
niedostosowanie PPE do zasad  TPA spowoduje niemożność dostawy energii do 
tego punktu. 

  
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący 
sposób:  

I. w punkcie III. SIWZ (str. 5) zostaje wykreślony zapis w brzmieniu „Energia elektryczna 
powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.” Jednocześnie również w tym 
punkcie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:  
 
Zapis w brzmieniu: 
„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego pisemny 
wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895) lub w każdym później 
wydanym akcie prawnym określającym te stawki.” 
 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego 
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. z 2011 r. nr 189 poz. 1126 z późn. zm.) lub w każdym później 
wydanym akcie prawnym określającym te stawki.” 
 

II. w punkcie XIX.7 SIWZ zostaje wykreślony zapis w brzmieniu „Cena ofertowa ustalona wg 
w/w zasad stanowić będzie cenę ryczałtową”. W związku z dokonaną zmianą w punkcie XIX SIWZ 
będzie 7 ustępów.  Ustęp 7 po modyfikacji przyjmie postać dotychczasowego ust. 8 w brzmieniu: 
„Walutą transakcji będzie złoty polski (PLN)”.  
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III. w punkcie XXI.10 SIWZ zapis w brzmieniu: 

„Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający będzie 
stosował się w szczególności do następującej zasady - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie 
odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową 
podaną słownie; jeżeli cena ofertowa wyliczona z uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt 
XIX.4. SIWZ oraz cen jednostkowych energii elektrycznej brutto wskazanych w formularzu 
ofertowym została wyliczona błędnie, uznaje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe 
energii elektrycznej brutto w formularzu oferty oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym  
w pkt XIX.4. SIWZ.” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający 

będzie stosował się w szczególności do następującej zasady - jeżeli cena ofertowa podana 

liczbą nie odpowiada cenie ofertowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę 

ofertową podaną słownie; jeżeli cena ofertowa wyliczona z uwzględnieniem wzoru 

wskazanego w pkt XIX.4. SIWZ oraz cen jednostkowych energii elektrycznej brutto 

wskazanych w formularzu ofertowym została wyliczona błędnie, uznaje się, że 

prawidłowo podano ceny jednostkowe energii elektrycznej brutto w formularzu oferty 

oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym w pkt XIX.4. SIWZ.” 

IV. w punkcie XVI.16 SIWZ zapis w brzmieniu: 

„W formularzu ofertowym należy wpisać numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Skarżysko Kamienna, datę zawarcia tej umowy oraz informację nt. okresu na jaki została zawarta 
lub oświadczenie dot. zobowiązania do zawarcia, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia 
usługi sprzedaży zamawiającemu energii elektrycznej czynnej, umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Skarżysko Kamienna.” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„W formularzu ofertowym należy wpisać numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą 
świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze działania właściwym 
terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, datę zawarcia tej umowy oraz 
informację nt. okresu na jaki została zawarta lub oświadczenie dot. zobowiązania do zawarcia, nie 
później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży zamawiającemu energii elektrycznej 
czynnej, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu 
Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą świadczenie usług sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej na obszarze działania właściwym terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Skarżysko Kamienna.” 

V. w pkt 1 formularza oferty zapis w brzmieniu: 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ, zgodnie  
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ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym  
w następującej wysokości:  

wartość brutto: ……………………………………………………………… * 
słownie złotych:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………….……………..........................................…………………………………………………………….. 

UWAGA! Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt XIX.4. SIWZ oraz 
następujących cen jednostkowych energii elektrycznej brutto: 

zostaje zastąpiony następującym zapisem: 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ, zgodnie  
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem w następującej 
wysokości:  
wartość brutto: ……………………………………………………………… * 
słownie złotych:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………….……………..........................................…………………………………………………………….. 

UWAGA! Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt XIX.4. 

SIWZ oraz zaoferowanych poniżej przez Wykonawcę cen jednostkowych energii 

elektrycznej brutto: 

VI. w pkt 6 formularza oferty zapis w brzmieniu: 

„Oświadczamy, że: 
a. posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Skarżysko Kamienna nr ...............................................  
z dnia ............................ zawartą na okres …............................................... ** lub 

b. zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej (podpisania Umowy generalnej sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej z Zamawiającym), umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Skarżysko Kamienna **” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 
„Oświadczamy, że: 

a. posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  
z Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą świadczenie 
usług sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze działania właściwym terenowo 
dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna nr ............................................... z dnia 
............................ zawartą na okres …............................................... ** lub 

b. zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej (podpisania Umowy generalnej sprzedaży energii 
elektrycznej czynnej z Zamawiającym), umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą 
świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze działania 
właściwym terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna **” 
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VII. w pkt 8 i 9 formularza oferty zostają wykreślone zapisy w brzmieniu:  

8) „W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji 
do wpłaconego wadium” oraz  

9) „Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium 
wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
lub pełnomocnictw”.  

 
W związku z dokonaną zmianą w formularzu ofertowym będzie 8 punktów. Punkt ósmy po 
modyfikacji przyjmie postać dotychczasowego punktu 10 w brzmieniu: „Zostaliśmy 
poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych 
informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający”. 

W związku z dokonanymi zmianami, proszę o zastosowanie nowego Formularza 

ofertowego, dołączonego do niniejszego pisma w formie załącznika nr 1. Złożona przez 
Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z 
treścią SIWZ po modyfikacji. 

VIII. w § 8 projektu umowy generalnej zapis w brzmieniu:  

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym: 

1) Sprzedawca wystawia Odbiorcy końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę 
rozliczeniową. 

2) Termin płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca 
kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem pkt 4. 

3) Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Odbiorcy końcowego. 

4) W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąży Odbiorcę 
końcowego odsetkami ustawowymi. 

5) W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania- płatności należy dokonać nie później, niż w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

 
„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym: 

1) Sprzedawca wystawia Odbiorcy końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego 
fakturę rozliczeniową. 

2) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury VAT. Jeżeli faktura VAT wpłynęła do Zamawiającego na mniej 
niż 14 dni przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze, termin 
płatności ulega przedłużeniu o 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. 
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3) Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Odbiorcy końcowego. 

4) W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąży 
Odbiorcę końcowego odsetkami ustawowymi.” 

 

IX. w § 7 ust. 4 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej zapis  
w brzmieniu:  

„4) Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia Odbiorcy 
końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności 
faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po 
ostatnim dniu okresu rozliczeniowego” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia 

Odbiorcy końcowemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym 

termin płatności faktury rozliczeniowej nie może być krótszy niż 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT”. 

X. w związku z błędną numeracją w § 5 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej 
czynnej Zamawiający dokonuje modyfikacji numeracji w następujący sposób: 

zapis w brzmieniu:  
1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie według następujących 

cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych: 
1) B-21        ……… zł brutto/kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt      …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny   …….. zł brutto/kWh, 
b) Szczyt popołudniowy    …….. zł brutto/kWh, 
c) Reszta doby     …….. zł brutto/kWh 

4) C-21        …….. zł brutto/kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

6) C-11        …….. zł brutto/kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 

8) C-12a, w tym: 
a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     ……. zł brutto/kWh, 

9) G-11        …….. zł brutto/kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 
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11) C-22b, w tym: 
a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh 
 

przy szacowanej ilości energii elektrycznej w ilości: 

1) B-21          …….. kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt       …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny    …….. kWh, 
b) Szczyt popołudniowy     …….. kWh, 
c) Reszta doby      …….. kWh 

4) C-21         …….. kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt      …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

6) C-11         …….. kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh, 

8) C-12a, w tym: 
a) Szczyt      …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

9) G-11       …….. kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh. 

11) C-22b, w tym: 
a) Szczyt                  …….. kWh, 
b) Pozaszczyt                  …….. kWh, 
 

2. Wskazane ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej czynnej obowiązują w okresie 
począwszy od dnia następującego po dniu skutecznego rozwiązania umów z 
dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej czynnej dla poszczególnych PPE Odbiorcy 
końcowego (w szczególności po dniu zakończenia procesu zmiany Sprzedawcy), do dnia 30 
czerwca 2013r.  

2. Terminy skutecznego rozwiązania umów z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej 
wskazane są w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Sprzedawca oświadcza, że każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży do należnych kwot 
zostanie obliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

4. Cena jednostkowa brutto zakupu energii elektrycznej czynnej, wskazana w ust. 1 może 
podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany podatku VAT. 
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zostaje zastąpiony następującym zapisem: 

1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie według następujących 
cen jednostkowych dla poszczególnych grup taryfowych: 
1) B-21        ……… zł brutto/kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt      …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny   …….. zł brutto/kWh, 
b) Szczyt popołudniowy    …….. zł brutto/kWh, 
c) Reszta doby     …….. zł brutto/kWh 

4) C-21        …….. zł brutto/kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh, 

6) C-11        …….. zł brutto/kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 

8) C-12a, w tym: 
a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     ……. zł brutto/kWh, 

9) G-11        …….. zł brutto/kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień     …….. zł brutto/kWh, 
b) Noc      …….. zł brutto/kWh, 

11) C-22b, w tym: 
a) Szczyt     …….. zł brutto/kWh, 
b) Pozaszczyt     …….. zł brutto/kWh 

 
przy szacowanej ilości energii elektrycznej w ilości: 
 
1) B-21          …….. kWh,  
2) B-22, w tym: 

a) Szczyt       …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

3) B-23, w tym: 
a) Szczyt poranny    …….. kWh, 
b) Szczyt popołudniowy     …….. kWh, 
c) Reszta doby      …….. kWh 

4) C-21         …….. kWh,  
5) C-22a, w tym: 

a) Szczyt      …….. kWh, 
b) Pozaszczyt      …….. kWh, 

6) C-11         …….. kWh,  
7) C-12b, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh, 

8) C-12a, w tym: 
a) Szczyt      …….. kWh, 
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b) Pozaszczyt      …….. kWh, 
9) G-11       …….. kWh.  
10) G-12, w tym: 

a) Dzień      …….. kWh, 
b) Noc       …….. kWh. 

11) C-22b, w tym: 
a) Szczyt                  …….. kWh, 
b) Pozaszczyt                  …….. kWh, 
 

2. Wskazane ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej czynnej obowiązują w okresie 
począwszy od dnia następującego po dniu skutecznego rozwiązania umów  
z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej czynnej dla poszczególnych PPE 
Odbiorcy końcowego (w szczególności po dniu zakończenia procesu zmiany Sprzedawcy), do 
dnia 30 czerwca 2013r.  

3. Terminy skutecznego rozwiązania umów z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej 
wskazane są w załączniku nr 1 do SIWZ. 

4. Sprzedawca oświadcza, że każdorazowo przy fakturowaniu sprzedaży do należnych kwot 
zostanie obliczony podatek VAT w stawkach obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

5. Cena jednostkowa brutto zakupu energii elektrycznej czynnej, wskazana w ust. 1 może 
podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii 
elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany podatku VAT. 
 

XI. w § 1 ust. 6 projektu umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej czynnej zapis  
w brzmieniu:  
„Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 
Operatora Systemu Dystrybucji: 
   PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do Operatora Systemu Dystrybucji: 

PGE Dystrybucja S.A.” 
 

XII. w § 1 ust. 2 projektu umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej czynnej zapis  
w brzmieniu:  
„Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD: 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do PPE Zamawiającego za pośrednictwem sieci 
wskazanego powyżej OSD.” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD: 
PGE Dystrybucja S.A.  

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do PPE Zamawiającego za pośrednictwem 
sieci wskazanego powyżej OSD.” 
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XIII. w § 1 ust. 2 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej zapis  
w brzmieniu:  
„Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do Operatora Systemu Dystrybucji: 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 
z którym Odbiorca końcowy ma podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji lub będzie 
miał podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla Odbiorcy końcowego.” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywa się za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucji: 

PGE Dystrybucja S.A.  
z którym Odbiorca końcowy ma podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji lub 
będzie miał podpisaną umowę o świadczeniu usług dystrybucji najpóźniej w przeddzień 
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla Odbiorcy końcowego.” 

 

XIV. w § 1 ust. 5 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej zapis  
w brzmieniu:  
„Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD: 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do PPE Odbiorcy końcowego za pośrednictwem sieci 
wskazanego powyżej OSD.” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD: 
PGE Dystrybucja S.A.  

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do PPE Odbiorcy końcowego za 
pośrednictwem sieci wskazanego powyżej OSD.” 
 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego nakładu pracy na przygotowanie oferty, zatem 
termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

            Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Rafał Czajkowski 

                                  SEKRETARZ MIASTA 


