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Milanówek, 14.11.2017 r. 

ZP.271.1.34.2017.EP 

Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05 – 822 Milanówek 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i budynków Urzędu Miasta i jednostek 

organizacyjnych. Znak sprawy: ZP.271.34.TOM.2017. 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, w związku 

z pytaniami, które do niego wpłynęły dokonuje wyjaśnienia i modyfikacji treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie wskazanym poniżej. 

Pytanie nr 1 

Wzór umowy § 3 ust. 2 - W odniesieniu do przedmiotowego zapisu informujemy, że zgodnie z § 42 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Zamawiającemu 

przysługują jedynie bonifikaty. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa 

„upustu” we wskazanym zapisie. 

 

Odpowiedź 

W postanowieniu § 3 ust. 2 wzoru umowy usuwa się słowa: „lub upustu”. Tym samym, postanowienie 

§ 3 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku niedotrzymania 

jakościowych standardów obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu - na jego 

pisemny wniosek - 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200) lub 

w innych później wydanych aktach prawnych określających te stawki.” 

 

Pytanie nr 2 

Wzór umowy § 3 ust. 3 - Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek 

Zamawiającego, po uznaniu jego zasadności przez Sprzedawcę. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie 

ma wpływu na termin złożenia wniosku przez Zamawiającego oraz ze względu na trzydziestodniowy 

termin przeznaczony na rozpatrzenie takiego wniosku przez Sprzedawcę, uwzględnienie bonifikaty na 

fakturze za ten sam okres, którego bonifikata dotyczy, lub też za okres bezpośrednio następujący po 

tym okresie, może nie być możliwe do realizacji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 

o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, 

na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie 

przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców.” 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z postanowieniem umownym, jeżeli nie jest możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, bonifikata będzie uwzględniona w kolejnym okresie rozliczeniowym. 

Należy wskazać, że Wykonawca ma trzydziestodniowy okres na rozpatrzenie wniosku 
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Zamawiającego, co nie oznacza, że z uwagi na postanowienia umowne, Wykonawca nie może 

rozpatrzyć wniosku przed upływem trzydziestu dni.  

Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte we wzorze umowy w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie nr 3 

Wzór umowy § 7 ust. 4 - Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca 

nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować 

komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów 

podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala 

ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę 

na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 

ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 

z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje 

z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego 

z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”. 

 

Odpowiedź 

W postanowieniu zaproponowanym przez Wykonawcę, Zamawiający nie wie, jaki będzie miał okres 

na faktyczne dokonanie zapłaty, a z przyczyn od niego niezależnych, termin ten mógłby upłynąć przed 

faktycznym otrzymaniem faktury przez Zamawiającego. Wykonawca ma wpływ na skuteczne 

doręczenie faktury w terminie przez siebie założonym (np. za pośrednictwem gońca). 

W konsekwencji powyższego, Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte we wzorze umowy 

w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie nr 4 

Wzór umowy § 7 ust. 6 -  Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia 

rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego 

miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 

gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek 

bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się 

z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy”. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte we wzorze umowy w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie nr 5 

Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ –  Zamawiający wskazuje w SIWZ oraz w formularzu ofertowym łączną 

wartość zużycia w wysokości 3457,42 MWh podczas gdy suma zużyć z obydwu załączników daje 

inną wartość. Prosimy o podanie właściwych danych w celu prawidłowej kalkulacji ceny. 

 

Odpowiedź 

Właściwe dane dotyczące zużycia energii zawarte są w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. Szacunkowe 

roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1 819,09 MWh. W konsekwencji, zamawiający dokonuje 

modyfikacji postanowień SIWZ w poniższym zakresie. 

 

Rozdział I Przedmiot zamówienia i obowiązki Wykonawcy w sekcji 1 przedmiot zamówienia w ust. 

1.5. otrzymuje brzmienie: 

 

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 

roku wynosi łącznie 1 819,09 MWh. 
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Rozdział I Przedmiot zamówienia i obowiązki Wykonawcy w sekcji 4 Warunki płatności i sposób 

obliczenia ceny  w ust. 4.3. i 4.4. otrzymuje odpowiednio brzmienie: 

4.3. Wartość netto oferty - wartość energii w okresie obowiązywania umowy - należy obliczyć zgodnie 

ze wzorem:  

Wn= 1 819 090,00 KWh x C zł/kWh 

i podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

4.4. Wartość brutto oferty - wartość energii w okresie obowiązywania umowy- należy  obliczyć 

zgodnie ze wzorem: 

Wb= (1 819 090,00 KWh x C zł/kWh) + należny podatek VAT 

i podać w złotych z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 

matematycznymi. Wartość brutto należy zamieścić w Formularzu ofertowym stanowiącym 

zał. Nr 1 do SIWZ. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 

zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od  towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą 

omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT - ofertę zawierającą błędną 

stawkę podatku VAT Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: 

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: … zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu”. 

 

Ponadto załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy – w §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3. Zamawiający oświadcza, że określone przez niego w SIWZ prognozowane (szacunkowe) zużycie 

energii wynoszące 1 819,09 MWh ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości, a Wykonawca niniejsze 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  

 

Dodatkowo załącznik nr 1 do SIWZ – druk oferty z załącznikami otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załączonym drukiem. 

 

Powyższe zmiany SIWZ doprowadzają do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 38 

ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zmiany nie prowadzą do zmiany terminu składania ofert 

w postępowaniu. 

                                                                                            

 

                                                                                                   Z poważaniem  

Burmistrz Miasta Milanówka 

     / - / 

                                                                                              Wiesława Kwiatkowska 

Załączniki: 

1. zmodyfikowany druk oferty wraz z załącznikami; 

2. projekt umowy uwzględniający powyższe zmiany.  


