URZĄD
MIASTA MILANÓWKA

Postępowanie przetargowe nr: ZP.271.1.33.TOM.2018.JM

Milanówek, dn. 17.12.2018 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii

elektrycznej do oświetlenia ulic i budynków Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, w
okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie nr 1
SIWZ, rozdział 1 pkt 1, zał. do SIWZ – wzór umowy - § 9 ust. 1 – informujemy, iż z uwagi na
konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych, a
następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej – zgodnie z
dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne – 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej od dnia 01.01.2019 r. nie jest możliwy do spełnienia przez wykonawcę. Mając na względzie
powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
na dzień 01.02.2019 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień
01.02.2019 r.
Pytanie nr 2
SIWZ, rozdz. 4 pkt 4.1. – informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie
przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do
czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii
elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w
zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia
brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Cena jednostkowa będzie wyrażana w MWh.
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Pytanie nr 3
SIWZ, rozdz. 4 pkt 4.9. zał. do siwz – wzór umowy - § 7 ust. 5 – wykonawca informuje, że faktury VAT
wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie
z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o
modyfikację przedmiotowego zapisu o treści: „Należności z tytułu dostawy energii elektrycznej dokonywane będą
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez wykonawcę w terminie
14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. […]”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §7 ust. 5 wzoru umowy i dodanie przedmiotowego zapisu:
„Należności z tytułu dostawy energii elektrycznej dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od
otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD…”
Pytanie nr 4
Załącznik nr 1 do siwz – oferta – rozdział III – Z uwagi na rozbieżności pojawiające się w dokumentacji
przetargowej, prosimy o wskazanie, czy przedmiotem zamówienia ma być objęta zarówno dostawa, jak i
dystrybucja energii elektrycznej (umowa kompleksowa), czy też wyłącznie dostawa energii (umowa
sprzedaży energii elektrycznej)? Celem należytego wykonania powinności wynikającej z zawartej umowy,
zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu w tabeli oraz wskazanie prawidłowych jednostek (kWh lub
MWh).
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest tylko i wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej. Usługi dystrybucji energii
elektrycznej realizuje dystrybutor (PGE Dystrybucja), z którym Zamawiający podpisał umowy na czas
nieokreślony. Ceny jednostkowe zostaną ujednolicone do jednostki rozliczeniowej MWh.
Pytanie nr 5
Załącznik do siwz – wzór umowy - § 7 ust. 6 – wykonawca informuje, że w odpowiedzialność za
terminowość i poprawność dokonywanych odczytów ponosi OSD. Dane pomiarowe natomiast
przekazywane są do wykonawcy w terminie 14 dni od dokonania odczytu. W zw. z powyższym wnosimy o
uwzględnienie zapisu, że faktura zostanie wystawiona w terminie 14 dni od daty otrzymania danych
pomiarowych od OSD i usunięcie zapisu „doręczenie faktur rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy
w terminie do 15 dni miesiąca kalendarzowego”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę, polegającą na uwzględnieniu zapisu, że faktura
zostanie wystawiona w terminie 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD i usunięciu
zapisu: ”doręczenie faktur rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy w terminie do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego”.
Pytanie nr 6
Zał. do siwz – wzór umowy - § 7 ust. 7 – zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę
obciążenia rachunku zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego, dot.
miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie
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gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynął na rachunek
bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W zw. 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 7
Zał. do siwz – wzór umowy - § 8 ust. 1 – wykonawca informuje, że na podstawie zawartych Generalnych
Umów Dystrybucyjnych wykonawca nie może wystawiać faktury na podstawie szacowania danych przez
swoje systemy billingowe. Wnosimy o usunięcie w/w ustępu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanego ustępu.
Pytanie nr 8
Zał. do siwz – wzór umowy - § 8 ust. 6 – zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje
wstrzymanie płatności faktury przez zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu
cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami
obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku
terminowej zapłaty należności. W zw. z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację
przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia zamawiającego z
obowiązku terminowej zapłaty należności”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienie zawarte we wzorze umowy w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 9
Zał. do siwz – wzór umowy - § 9 ust. 10 pkt 1 – informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i
prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,
dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie zamawiającego.
Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ew. negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez
OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści:
„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”.
Jednocześnie informujemy, że zapisy dot. kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę
równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie
adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia
zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów o treści: „strony
ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na
wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stornie wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć
na kalkulację ceny ofertowej dla zamawiającego.
Odpowiedź:
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Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi
odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy”. Jednocześnie podtrzymuje zapis dotyczący kar umownych.
Pytanie nr 10
Zał. do siwz – wzór umowy - § 9 ust. 10 pkt 2 – wykonawca informuje, że ewentualną szkodę
zamawiającego stanowi różnica w cenie zakusu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w
stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W zw. z
powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów w obecnym kształcie i określenie, iż zwrot
kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między
kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie
umowy sprzedaży zawartej z wybranym wykonawcą.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte we wzorze umowy w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 11
Zał. do siwz – wzór umowy - § 10 ust. 1 pkt 4 – Mając na uwadze treść art. 142 oraz 143 ustawy prawo
zamówień publicznych, termin realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być wskazany
precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszenia i w siwz), celem umożliwienia
wykonawcom złożenia porównywalnych ofert. W zw. z powyższym, uprzejmie prosimy o
uszczegółowienie terminu obowiązywania umowy, tylko poprzez wskazanie dziennych dat granicznych.
Odpowiedź:
Termin obowiązywania umowy dotyczy okresu od 01.02.2019 do 31.12.2019 r.
Pytanie nr 12
Załącznik do siwz – wzór umowy - § 10 ust. 1 pkt 13 – wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie
do umowy zapisu poprzez określenie, iż zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii
elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które
zostały określone i wycenione w ofercie sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w
ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe wykonawca zwraca się z
prośbą o dodanie następującego zapisu: „zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w siwz oraz wycenione w Formularzu
ofertowym wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 10 ust. 1 pkt. 13 następującego zapisu: „Zwiększenie punktów
poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które został ujęte w
SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.
Pytanie nr 13
Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony? Informujemy, że dla punktów
poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku
zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie
w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego wykonawcę do zawarcia umowy z
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OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, zamawiający
powinien wziąć pod uwagę, że wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD
zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na
przygotowanie i przesłanie od klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po
przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD.
Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez
wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W zw. z
powyższym zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy
dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas
nieokreślony? Czy zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną
realizację procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź:
Wszystkie umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
Pytanie nr 14
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez zamawiającego parametry
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami
dystrybucyjnymi potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego
OSD?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wskazane parametry dystrybucyjne (moc umowna, grupa taryfowa) są zgodne
z aktualnie obowiązującymi umowami dystrybucyjnymi.
Pytanie nr 15
Czy zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do
przeprowadzania procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez
wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający ponosił
będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ew.
zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź:
Potwierdzam, że Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD.
Pytanie nr 16
Zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) Danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy
- opis punktu poboru
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- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina)
- grupa taryfowa
- planowane roczne zużycie energii
- numer licznika
- Operator Systemu Dystrybucyjnego
- nazwa dotychczasowego sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane,
skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez zamawiającego od tzw. sprzedawcy
rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b) ustawy Prawo energetyczne. Zwracamy się z
zapytaniem, czy zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza przekazanie najpóźniej w dniu podpisania umowy danych oraz dokumentów
potrzebnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 17
W załączniku nr 1 do siwz, w rozdz. III, pkt 1, w kolumnie nr 4 tabeli, w nagłówku „cena jednostkowa
netto obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii (zł/kWh)” występuje błąd, ponieważ powołując się na
zapisy siwz rozdz. I pkt 1, ppkt 1.10, gdzie jest napisane „niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi
dystrybucji energii elektrycznej. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy
zawartej z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie”, cena nie powinna zawierać kosztu dystrybucji
energii.
Odpowiedź:
W załączniku nr 1 rozdział III wystąpił błąd. Cena jednostkowa dotyczyć powinna tylko i wyłącznie
sprzedaży energii elektrycznej. Potwierdzam, że zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucji energii
elektrycznej, która jest realizowana w ramach odrębnych umów zawartych z dystrybutorem.
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Pytanie nr 18
W załączniku nr 1 do siwz, w rozdziale III pkt 1, w kolumnie nr 3, w nagłówku jest jednostka kWh. Suma
ilości zużywanej energii z kolumny nr 3 (1839,51 kWh) nie jest tożsama z wartością przedstawioną w siwz
rozdz. I pkt 1 ppkt 1.6 (1839,51 MWh). Jaka jest właściwa wartość zużycia energii dla poszczególnych
taryf?
Odpowiedź:
Właściwa suma przewidywanego zużycia energii elektrycznej, przedstawionego w załączniku nr 1 w
rozdziale III, to 1839,51 MWh.
Zużycie dla poszczególnych taryf wynosi więc:
Taryfa

Szacunkowe zużycie

C11o
1.124,00 MWh
C11
197,00 MWh
C12a
39,84 MWh
C21
353,00 MWh
R
56,06 MWh
C12a (poza szczytem) 69,61

MWh

Jednocześnie, w związku z powyższymi odpowiedziami na wniesione pytania, Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje modyfikacji siwz w zakresie:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Strona tytułowa – zmiana w zakresie nazwy postępowania, było „01.01.2019 r.”, jest „01.02.2019
r.”
2. Rozdział I pkt 1 ppkt 1.1. – zmiana terminu realizacji zamówienia;
3. Rozdział I pkt 1 ppkt 1.6. – zmiana jednostek w tabeli szacunkowego zużycia (było kWh, jest
MWh)
4. Rozdział I pkt 4 ppkt 4.1. – zmiana dot. ilości miejsc po przecinku w jednostkowej cenie
ofertowej (było „dwóch”, jest „czterech”)
5. Rozdział I pkt 4 ppkt 4.9 – dodano „w oparciu o fakturę wystawioną przez wykonawcę w
terminie 14 dni od dnia otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.
6. Rozdział I pkt 5 ppkt 5.1. – zmiana terminu realizacji zamówienia, było „od dnia 1 stycznia 2019
r.”, jest „od 1 lutego 2019 r.”.
7. Rozdział VII pkt 11 – zmiana w nazwie przedmiotu zamówienia.
8. Rozdział X pkt 1 – zmiana terminu składania ofert, było 12.12.2018 r., jest 19.12.2018 r.
9. Rozdział XII pkt 1 – zmiana terminu otwarcia ofert, było 12.12.2018 r., jest 19.12.2018 r.
2)
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 do siwz – formularz oferty
Rozdział II – zmiana w zakresie nazwy postępowania, było „01.01.2019 r.” jest „01.02.2019 r.”
Rozdział III kolumna 3 - było „kWh”, jest „MWh”; dodano jednostki przewidywanego zużycia
Rozdział III kolumna 4 – usunięto „i dystrybucję”
Rozdział III pod tabelą – było „wartości cenowe powinny być wyrażone do 2 miejsc po przecinku”, jest
„Wartości cen jednostkowych powinny być podane z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Wartość ceny
ogólnej za całość zamówienia powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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3) Załącznik nr 2 do siwz – wzór umowy
1. § 7 ust. 5 – było „Należności z tytułu dostawy energii elektrycznej będą regulowane w cyklu
miesięcznym zgodnie z odczytami OSD, na podstawie faktur wystawianych wg stanu na ostatni
dzień miesiąca, w terminie do ….. dni od daty otrzymania przez Gminę faktury - przelewem
bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze. Faktury będą wystawiane przez
Wykonawcę na Gminę Milanówek. Na fakturze należy wskazać, iż nabywcą jest Gmina
Milanówek z siedzibą przy ul. Kościuszki 45, 05 – 822 Milanówek, odbiorcą zaś dana jednostka
organizacyjna (jeśli dana faktura dotyczy należności z tytułu dostawy energii elektrycznej dostarczanej dla
jednostki organizacyjnej).” , jest „Należności z tytułu dostawy energii elektrycznej dokonywane będą
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od
OSD, na podstawie faktur wystawianych wg stanu na ostatni dzień miesiąca, w terminie do …..
dni od daty otrzymania przez Gminę faktury - przelewem bankowym na konto Wykonawcy
podane na fakturze. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na Gminę Milanówek. Na
fakturze należy wskazać, iż nabywcą jest Gmina Milanówek z siedzibą przy ul. Kościuszki 45, 05 –
822 Milanówek, odbiorcą zaś dana jednostka organizacyjna (jeśli dana faktura dotyczy należności z
tytułu dostawy energii elektrycznej dostarczanej dla jednostki organizacyjnej)”.
2. § 7 ust. 6 – było „Wykonawca będzie wystawiał faktury niezwłocznie po dokonaniu odczytu
układów pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD, przy czym, Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia i doręczenia faktur rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy w terminie do 15
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dany okres rozliczeniowy
został zakończony. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii
elektrycznej pobranej w poszczególnych Punktach poboru oraz wysokość należności z tego
tytułu.”, jest „Wykonawca będzie wystawiał faktury niezwłocznie po dokonaniu odczytu układów
pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD, przy czym, Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia następującego po miesiącu, w którym dany okres rozliczeniowy został zakończony.
Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej
w poszczególnych Punktach poboru oraz wysokość należności z tego tytułu.
3. § 8 ust. 1 – usunięto
4. § 8 – w zw. z usunięciem ust. 1 zmianie ulega numeracja kolejnych ustępów.
5. § 9 ust. 1 – zmiana terminu obowiązywania umowy, było „12miesięcy”, jest „11 miesięcy”; było
„od dnia 01.01.2019 r.”, jest „od dnia 01.02.2019 r.”.
6. § 9 – dodano ust. 12 „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność
przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”.
7. § 10 – dodano ust. 13 „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest
jedynie w obrębie grup taryfowych, które został ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy”.
Zamawiający informuje również, że we wszelkich oświadczeniach i dokumentach składanych w niniejszym
postępowaniu, należy umieścić zmienioną nazwę postępowania, tj. „zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic
i budynków Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, w okresie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”.
Zamawiający wskazuje, że zmiany w siwz i załącznikach zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
Na okoliczność, iż treść zapytania wpłynęła na treść SIWZ, jak również treść ogłoszenia, zmianie ulega
termin składania ofert określony w rozdz. X pkt 1 SIWZ na dzień 20 grudnia 2018 r. na godz. 10:00, zaś
termin otwarcia ofert określony w rozdz. XII pkt 1 zostaje zmieniony na dzień 20 grudnia 2018 r. na
godz. 10:30.
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Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 jak również art. 12a ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
w odpowiednim zakresie.
Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Remiszewski

Załączniki:
1. Siwz – zmiana
2. Załącznik nr 1 formularz oferty – zmiana
3. Załącznik nr 2 wzór umowy - zmiana
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