
 

 

Numer postępowania ZP-10/2011 

 

  

 Do Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową 

sprzedaż(dostawa i dystrybucja) energii elektrycznej na potrzeby oddziału Muzeum Wojska Polskiego 

– Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa (kod CPV: 

09300000-2; 65310000-9). 

 

W dniu 16.08.2011r. wpłynęło od jednego z wykonawców zapytanie o poniższej treści: 

 

 „ Pytanie 1. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę pkt 2 rozdziału XIX SIWZ na:  

Rozliczenia między Stronami w zakresie sprzedaży energii elektrycznej będą odbywać się według cen 

zawartych w aktualnie zatwierdzonej Taryfie przez Sprzedawcę. Rozliczenia między stronami w zakresie 

świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej będą odbywać się wg stawek opłat, właściwych dla grup 

taryfowych wymienionych w załączniku „Charakterystyka poboru mocy”, zgodnie z Taryfą OSD, 

zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzoną zgodnie z przepisami prawa. 

Zmiana taryfy OSD następuje w terminach i w trybie zgodnym z przepisami Prawa Energetycznego. 

Zmiany taryfy OSD w zakresie stawek  i opłat wiążą Strony, bez konieczności sporządzania aneksu do 

umowy, z datą wejścia w życie zmienionej Taryfy OSD, przy czym w przypadku podwyżki opłat oraz stawek 

opłat Sprzedawca poinformuje Klienta o powyższych zmianach w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od 

dnia podwyżki.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający pozostawia pkt 2 rozdziału XIX SIWZ bez zmian. Zdaniem Zamawiającego zgodnie z art. 38 

ust. 4 zmiana nie ma charakteru uzasadnionego, gdyż przenosi ona na Zamawiającego ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 

 

„Pytanie 2. 

Zwracamy się z prośbą o dodanie do pkt 9 rozdziału XIX SIWZ zapisów: 

1. Zmiany Umowy, w tym będące skutkiem wprowadzenia nowej Taryfy Sprzedawcy, nastąpią poprzez 

pisemne, niezwłoczne powiadomienie Klienta o zmianach Umowy wraz z pisemną informacją o 

prawie Klienta do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 



 

 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. Powyżej, wiążą Strony poczynając od daty wskazanej w 

przesłanej Klientowi propozycji stosownych zmian, o ile Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

projektu zmian, nie dokona wypowiedzenia Umowy.. 

3. Zmiany umowy w zakresie zmian cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających 

na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności: 

W przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub 

wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany 

przepisów prawa skutkujących nałożeniem na Sprzedawcę dodatkowych obowiązków wpływających 

na koszt energii elektrycznej, ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy, ulegają 

automatycznej korekcie o wartość wynikającą z takich zmian. 

W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o takiej korekcie ceny energii elektrycznej 

dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące 

podstawę takiej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące na Sprzedawcy i Klienta od 

chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich 

korekty, 

- wydanie wobec Sprzedawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt prowadzenia działalności w 

zakresie obrotu energią elektryczną, w tym decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

- zmiany istotnych okoliczności rynkowych lub/i faktycznych odnoszących się do Sprzedawcy  i 

wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. 

4. Zmiana Umowy w zakresie cen może nastąpić poprzez przesłanie Klientowi nowej Taryfy 

Sprzedawcy lub wyciągu z treści nowej Taryfy Sprzedawcy wraz z informacją o dacie wejścia w życie 

5. Zmiany IRiESD, które wymagają zmiany Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z trybem 

określonym w ust. powyżej. Pozostałe zmiany IRiESD obowiązują Strony bez konieczności 

sporządzania aneksu do Umowy. 

6. Zmiany danych adresowych i kont bankowych Stron następują na postawie jednostronnego, 

pisemnego powiadomienia.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający pozostawia pkt 9 rozdziału XIX SIWZ bez zmian. Zdaniem Zamawiającego zgodnie z art. 38 

ust. 4 zmiana nie ma charakteru uzasadnionego, gdyż przenosi ona na Zamawiającego ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 

 



 

 

„Pytanie 3. 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający planuje moc umowną 75 KW czy 100KW? 

Informujemy, że w rozdziale III SIWZ pkt.4. mowa jest o 75KW, a w załączniku nr 2 do SIWZ o 100KW” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający planuje mocy umowną  100KW w ramach mocy przyłączeniowej 100KW. 

 

Odpowiedzi na pytanie 3 stanowi modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wprowadzając do niej następujące zmiany: 

I. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„Moc przyłączeniowa punktu poboru przy ul. Powsińskiej 13, 00-920 Warszawa wynosi 100 kW, zaś 

napięcie zasilania 0,4/0,23 kV. Przewidywana moc umowna dla punktu poboru wynosi 100 kW.” 

 

 

Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 


