WIZP.271.4.2.2013

Kościerzyna, dnia 27.02.2013r.
…………………….
…………………….
…………………….

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców
następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1.

Wnosimy o zmianę ust. 2 § 5 Załącznika nr 6 do SIWZ na zapis o treści: „Zmiany Umowy
w zakresie zmiany 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 skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt
energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy
ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje
Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując
równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii
elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych
zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty”
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę ceny, ponieważ jego intencją jest uzyskanie
gwarancji niezmienności ceny za 1 kWh w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii.
Umowa stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ w § 5 pkt. 3 dopuszcza zmianę ceny wyłącznie
w przypadku zmiany wysokości podatku VAT oraz akcyzy. W przypadku zmian ogólnie
obowiązujących przepisów prawa Wykonawca ponosi ryzyko związane z ich zmianą i taką
ewentualność powinien przewidzieć w momencie kalkulacji ceny. Z tą działalnością wiąże się
również ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku ze ew. zmianami warunków
świadczenia swoich usług. Stąd też tak istotne jest pragmatyczne skalkulowanie ceny dla okresu
objętego zamówieniem, w sposób uwzględniający wszystkie czynniki mające wpływ na kształt
ceny. Okoliczności nieprzewidziane przez wykonawcę mieszczą się w granicach ryzyka
gospodarczego. W przedmiotowym zakresie wszyscy wykonawcy mają równe szanse.

2.

Wnosimy o usunięcie ust. 7 § 6 Załącznika nr 6 do SIWZ, gdyż dane o których mowa widoczne są na
fakturze VAT.
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu.

3.

Wnosimy o usunięcie z ust. 11 § 6 Załącznika nr 6 do SIWZ zwrotu: „dołączając jednocześnie sporną
fakturę”, gdyż w przypadku reklamacji/korekty Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą do
istniejącej już faktury a nie nową fakturę.
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu zgodnie z propozycją Wykonawcy. Jednocześnie
informuję, iż prawidłowy zapis w ust. 11 § 6 Załącznika nr 6 do SIWZ ma brzmienie: „dołączając
jednocześnie kopię spornej faktury”.

4.

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do
zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej
Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)
gdzie:
Wo – wysokość odszkodowania
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,
Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania odszkodowania
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym
określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego obowiązującego w momencie
naliczania odszkodowania
Zamawiający nie zgadza się na proponowany zapis.
5.

Wnosimy o usunięcie z pkt C Pełnomocnictwa zapisów dotyczących zmiany mocy umownej. Zapisy
dotyczące mocy umownej są uregulowane w umowie Dystrybucyjnej pomiędzy Zamawiającym a lokalnym
OSD. Informujemy, że w przypadku zwiększenia mocy umownej powyżej moc przyłączeniową konieczne
będzie wystąpienie o nowe warunki przyłączeniowe a tym samym podpisanie nowej umowy
przyłączeniowej i umowy dystrybucyjnej.
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów dotyczących zmiany mocy umownej. Czynność
ta może być wykonana zgodnie z zasadami udzielania pełnomocnictw cywilnoprawnych.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na
nr 058 680-23-66.

