Kętrzyn, dnia 24.11.2011 r.
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.42.2011
Znak: SO.271.42.2011
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.42.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa energii
elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i
jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”, znak postępowania SO.271.42.2011,
Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 Wykonawcy:
W załączniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 3 ust. 2 widnieje zapis:
„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia
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 z późn. zm. ) lub w każdym
później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z
aktualnym brzmieniem tj. z § 42 Rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011 w

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126). Z uwagi na powyższe przedmiotowy zapis powinien zostać
zmodyfikowany do następującej treści:
„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo
bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 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, Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym
określającym te stawki.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uwzględnia w całości wniosek Wykonawcy dokonuje modyfikacji § 3 ust. 2
wzoru umowy- zał. nr 5 do SIWZ, w następującym zakresie.
Przed modyfikacją

Po modyfikacji
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Na stronie internetowej www.ketrzyn.com.pl Zamawiający umieścił modyfikację nr 1 do SIWZ oraz
ujednolicony po modyfikacji wzór umowy- zał. nr 5 do SIWZ zawierający zmodyfikowane zapisy.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:
W załączniku nr 5 do SIWZ –projekt umowy § 5 ust. 2 widnieje zapis:
„Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za
wyjątkiem ceny dla taryfy G, która może ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE
nowej Taryfy G.”
Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę skutkujących zmianą wysokości stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego oraz zmian ustawy prawo energetyczne wraz z aktami
wykonawczymi skutkujących wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatami dot. efektywności energetycznej. Wykonawca zwraca się z prośbą o
modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści:
„W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub
aktów wykonawczych do tej Ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem
praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej
zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia
ich wejścia w życie. Jeżeli Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym
na podstawie Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE, rozliczenia z Zamawiającym będą dokonywane
na podstawie cen i stawek opłat oraz zasad ich stosowania, wynikających z Taryfy. Taryfa jest
publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i wchodzi w życie po jej wprowadzeniu przez
Wykonawcę do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana Taryfy nie
wymaga zmiany Umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia treść przepisu § 5 ust. 2 projektu umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:
W załącznikach nr 1-15 do projektu umowy nr SO.271.42.2011 w pkt. 6 widnieje zapis:
„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury,
jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika”.
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 te reguluje także art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i 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: ”Należności wynikające z faktur VAT będą
płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania
rachunku bankowego Dostawcy.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia treść przepisu pkt. 6 w zał. nr 1 -15 do projektu umowy w dotychczasowym
brzmieniu.

Pytanie nr 4 Wykonawcy:
W załącznikach nr 1-15 do projektu umowy nr SO.271.42.2011 w pkt.7 widnieje zapis:
„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowo wystawionej faktury adresat faktury złoży
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez
Dostawcę w terminie do 7 dni”.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz.
623 z późn. zm.) ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni. Z uwagi na powyższe
zwracamy się z prośbą i zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie, która zostanie
zawarta z wybranym Wykonawcą ww zapis został zmodyfikowany do treści:
„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowo wystawionej faktury adresat faktury złoży
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez
Dostawcę w terminie do 14 dni. Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności
należności”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia treść przepisu pkt. 7 w zał. nr 1 -15 do projektu umowy w dotychczasowym
brzmieniu.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z – ca Burmistrza Miasta

