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dot. zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie 

art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi: 

 

PYTANIE 1 

Par. 3 ust. 2 projektu umowy - podano rozporządzenie, które już nie obowiązuje, Zamawiający powinien 

poprawić zapisy i podać aktualnie obowiązujący akt prawny. 

Odpowiedź na Pytanie nr 1: 

Dołączony do SIWZ projekt umowy przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą będzie miał zmienione 

rozporządzenie na obowiązujące.  

 

PYTANIE 2 

Par. 8 ust. 2 wnosimy o usunięcie zapisu. Zamawiający nie powinien ingerować w treść umowy 

pomiędzy Dostawcą a OSD. Ponadto, prawo do odstąpienia, o którym mowa w tym postanowieniu 

miałoby przysługiwać Zamawiającemu w odniesieniu do umowy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, 

zatem innej umowy niż umowa z OSD. Zapis wskazuje ponadto, że miałoby chodzić o wszelkie przerwy 

w dostawach (nawet przerwy z przyczyn zależnych od Zamawiającego). 

Odpowiedź na Pytanie nr 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiającemu z uwagi na jego ustawowe obowiązki oraz 

sprzęt, który jest w użyciu zależy na tym, aby maksymalnie zabezpieczyć się przed szkodami mogącymi 

powstać w wyniku braku dostawy energii elektrycznej.  
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PYTANIE 3 

Par. 11 ust. 6 - oznacza to, że nawet w przypadku zmian przepisów prawa powodujących zmianę stawek 

podatków i innych opłat nie ma żadnej pewności, że ceny określone w umowie będą mogły zostać 

zmienione. Wnioskujemy o zmianę postanowień i wprowadzenie, że w przypadku zmian przepisów (w 

zakresie VAT i/lub akcyzy) powodujących konieczność zmiany cen, zmiana cen wchodzi w życie od 

dnia wejścia w życie zmiany przepisów a strony zobowiązane są podpisać stosowny aneks (ewentualnie 

zmiany wchodzą w życie bez konieczności podpisania aneksu). 

Odpowiedź na Pytanie nr 3: 

Przesłanki zmiany umowy zostały wskazane w SIWZ i zapisy pozostają bez zmian. 
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