Oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-15/11

Katowice, 23.09.2011 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)
- do wszystkich Wykonawców

Muzeum Śląskie, jako Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, oznaczenie
sprawy: MŚ-ZP-DT-333-15/11, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) udziela
odpowiedzi na nadesłane pytania:
Pytanie nr 1: Jaki posiadają Państwo termin wypowiedzenia każdej z dotychczasowych umów lub
termin ich wygaśnięcia?
Odpowiedź: We wszystkich trzech częściach postępowania, umowy na dostawę energii elektrycznej
obowiązują do dnia 31 grudnia 2011 r.
Pytanie nr 2: Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy?
Odpowiedź: Procedura zmiany sprzedawcy nie jest przeprowadzana po raz pierwszy.
Pytanie nr 3: Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, §1, pkt. 1b), gdzie widnieje zapis:
„Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne
prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej
Umowy”, Wykonawca informuje, że umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji
niniejszej Umowy nazywana jest Generalną Umową Dystrybucyjną. Propozycja zmiany: Wykonawca
prosi o wprowadzenie poprawnej nazwy.
Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej korekty w postanowieniu §1 ust. 1 lit. b wzoru umowy
w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.
Pytanie nr 4: Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, §2, pkt. 2, gdzie widnieje zapis:
„Zakres zamówienia obejmuje dostawę (sprzedaż i zakup) energii elektrycznej na potrzeby Budynku
Składnicy Muzeum Śląskiego, ul. Żwirki i Wigury 5 w Jaworznie”. Wykonawca prosi o sprecyzowanie
czy zakres zamówienia obejmuje dostawę, sprzedaż czy zakup?
Odpowiedź: Zamawiający formułując postanowienie §2 ust. 2 wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6
oraz 7 do SIWZ, a mianowicie: „Zakres zamówienia obejmuje dostawę (sprzedaż i zakup) energii
elektrycznej (…)” miał na myśli dostawę energii elektrycznej, na świadczenie której składa się
sprzedaż leżąca po stronie Wykonawcy i zakup leżący po stronie Zamawiającego w związku
z postanowieniem §2 ust.3 wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia postanowienie §2 ust.2 wzoru umowy w Załączniku
nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 5: Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, §6, pkt. 3. Wykonawca informuje, iż
nie ma wpływu na zmianę stawki podatku akcyzowego oraz nie ma pewności czy w okresie realizacji
zamówienia podatek akcyzowy ulegnie zmianie czy nie, co jednocześnie działa na niekorzyść
Zamawiającego ze względu na wliczenie w cenę jednostkową tzw. ryzyka. Propozycja zmiany –
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do niniejszego punktu zapisu dotyczącego zmiany ceny

jednostkowej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego: „W przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku akcyzowego cena jednostkowa netto ulegnie zmianie”.
Odpowiedź: Dopuszczone przez Zamawiającego zmiany umowy zostały określone w §7 ust.4 wzoru
umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ, a po stronie Wykonawcy jako podmiotu
wyspecjalizowanego w realizacji umów w zakresie dostawy energii elektrycznej leży skalkulowanie
ceny oferty zgodnie z wymogami Zamawiającego przy uwzględnieniu wszelkich kosztów
związanych z realizacją umowy.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia postanowienie §6 ust.3 wzoru umowy w Załączniku
nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 6:
Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, §6, pkt. 5, gdzie piszą Państwo: „Za dzień zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego”. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu
dotyczącego terminu płatności. 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 tą 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.). Propozycja zmiany: „Za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Wykonawcy”.
Odpowiedź: W odniesieniu do świadczeń bezgotówkowych miejscem spełnienia świadczenia,
stosownie do art. 454 k.c., jest rachunek bankowy wierzyciela, chyba że co innego wynika z umowy
lub z przepisów szczególnych. W umowie zatem można określić moment zapłaty w inny sposób, np.
jako dzień złożenia dyspozycji przelewu lub obciążenia rachunku dłużnika.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia postanowienie §6 ust.5 wzoru umowy w Załączniku
nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 7: Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, §8, pkt. 1. W związku z obowiązkiem
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca zwraca się z prośbą o zawarcie w
niniejszym paragrafie warunku wejścia w życie umowy, którym jest przeprowadzenie niniejszej
procedury. Propozycja zmiany: „Dzień wejścia umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż
energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych”.
Odpowiedź: W §8 ust. 1 wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ Zamawiający zawarł
postanowienie: „Umowa wchodzi w życie z dniem: 01.01.2012 r. z zastrzeżeniem postanowienia §7
ust. 4.2., a zatem Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia postanowienie §8 ust. 1 wzoru umowy w Załączniku
nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 8: Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, §9, pkt. 3. Wykonawca informuje, iż
przyczyną zmiany terminu wejścia w życie umowy może być negatywna weryfikacja wniosków
dotyczących procedury zmiany sprzedawcy, która jest dokonywana przez odpowiednie OSD, na
podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawcy. Propozycja zmiany: w związku
z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie bądź zmianę niniejszego punktu poprzez określenie
dokładnych zdarzeń, lub dopisanie, iż w przypadku zmiany terminu rozpoczęcie wykonania umowy,
jeśli zmiana jest wymuszona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający zna procedurę zmiany sprzedawcy, w związku z czym postanowienie §9
ust. 3 wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ pozostawia bez zmian.
Pytanie nr 9: Wykonawca prosi o informację czy procedura zmiany Sprzedawcy będzie
przeprowadzana przez Wykonawcę w imieniu zamawiającego na podstawie udzielonego przez
zamawiającego Pełnomocnictwa?
Odpowiedź: Tak, procedura zmiany Sprzedawcy będzie przeprowadzana przez Wykonawcę w imieniu
Zamawiającego na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania wszelkie dane do uzupełnienia
wniosków sprzedawcy w imieniu Zamawiającego? Wymagane dane muszą odpowiadać tym
wymaganym na druku OSD „ZGŁOSZENIE UMOWY SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, dostępnym
na stronie Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający znając procedurę zmiany sprzedawcy przekaże Wykonawcy wszelkie
niezbędne dane do uzupełnienia wniosków przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego na podstawie
udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa, niezwłocznie po podpisaniu przez
Strony Umowy umowy/umów na dostawę energii elektrycznej.
Pytanie nr 11: Dotyczy zapisu w §2 ust. 5 Załącznika nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą
o dodanie zapisu, iż zwiększenie wolumenu energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem
zamówienia nie przekroczy 15%.
Odpowiedź: Zamawiający określił maksymalną wielkość zużycia energii elektrycznej czynnej w kWh
przez okres 12 miesięcy odnośnie każdej z trzech części postępowania, jak również zawarł w §7 ust.
4.1 wzoru umowy w załączniku nr 5,6 oraz 7 do SIWZ możliwość zrealizowania przedmiotu umowy
w mniejszym zakresie (w 85% ilości zamówionej energii elektrycznej) i tym samym proporcjonalnie
zmniejszenie wynagrodzenia netto i brutto Wykonawcy o wysokość zapłaty za niezrealizowany
przedmiot umowy przy zastosowaniu cen jednostkowych netto określonych w §5 ust.1 wzoru umowy
w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w treści §2 ust. 5 wzoru umowy
w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.
Pytanie nr 12: Zwracamy się z prośbą o dodanie do §7 załącznika nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ poniższego
zapisu przewidującego możliwość zmiany ceny „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 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 dostarczana 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 do 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.
Odpowiedź: Dopuszczone przez Zamawiającego zmiany umowy zostały określone w §7 ust.4 wzoru
umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ, a po stronie Wykonawcy jako podmiotu
wyspecjalizowanego w realizacji umów w zakresie dostawy energii elektrycznej leży skalkulowanie
ceny oferty zgodnie z wymogami Zamawiającego przy uwzględnieniu wszelkich kosztów związanych z
realizacją umowy.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia postanowienia §7 ust.4 wzoru umowy w Załączniku
nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 13: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w §5 ust. 2 oraz §6 ust.2 załącznika nr 5, 6
oraz 7 do SIWZ oraz wykreślenie zapisu w §7 ust.6.
Odpowiedź: W kontekście przytoczonych powyżej odpowiedzi Zamawiający pozostawia bez zmian
postanowienia §5 ust. 2, §6 ust.2, §7 ust.6 wzoru umowy w załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.
Pytanie nr 14: Dotyczy §6 ust. 7 załącznika nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o zmianę
zapisu na: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni roboczych”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienie §6 ust. 7 wzoru umowy w załączniku
nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.

Pytanie nr 15: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów w §8 ust. 5 b oraz 5 c załącznika nr 5,
6 oraz 7 do SIWZ. Uprzejmie informujemy, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne( Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz. 625 ze zm.) i aktów wykonawczych do
przedmiotowej ustawy podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw
energii elektrycznej jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączone są obiekty
objęte przedmiotowym postępowaniem. Wykonawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za przerwy i
ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej.
Odpowiedź: W §8 ust. 5 lit. b wzoru umowy w załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ postanowienie:
„Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli wykonawca nie
podjął realizacji zadania w ciągu jednego dnia od ustalonej daty rozpoczęcia świadczenia dostawy
energii elektrycznej w zw. z §8 ust. 1 niniejszej Umowy” należy czytać w odniesieniu do §8 ust. 1,
w którym jest mowa o postanowieniu §7 ust. 4.2, czyli o możliwej zmianie w zakresie terminu wejścia
umowy w życie – zatem w zakresie postanowienia §8 ust. 5 lit. b wzoru umowy w załączniku nr 5, 6
oraz 7 do SIWZ Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian, natomiast odnosząc się do
postanowienia zawartego w §8 ust. 5 lit. c wzoru umowy w załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ,
Zamawiający dokona stosownej korekty, poprzez uzupełnienie tegoż postanowienia, a mianowicie:
„Wykonawca przerwał realizację dostawy energii elektrycznej z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”.
Pytanie nr 16: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w §9 ust.3 oraz 4 załącznika nr 5, 6 oraz
7 do SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia §9 ust.3 i ust.4 wzoru umowy w
załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.
Pytanie nr 17: Dotyczy §3 ust.2 – za niedotrzymanie jakościowych standardów obsługi
Zamawiającemu przysługuje zgodnie z Rozporządzeniem na jaki powołują się postanowienia umowne
w §3 ust.2 bonifikata. Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie z powyższego zapisu określenia
„upust”.
Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej korekty w postanowieniu §3 ust. 2 wzoru umowy w
Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.
Pytanie nr 18: W związku z zapisem §6, ust.1 określającym maksymalną wartość umowy, której nie
można przekroczyć, wnioskujemy o uzupełnienie §8, ust. 2 o powyższy warunek, warunkujący długość
obowiązywania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej korekty w postanowieniu §8 ust. 2 wzoru umowy w
Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.
Pytanie nr 19: Dotyczy §8, ust.5 , pkt. d – wnosimy o wyjaśnienie szczegółowo jakich zdarzeń
dotyczy zapis objęty dyspozycją powyższego paragrafu.
Odpowiedź: Może to mieć miejsce w ramach egzekucji komorniczej, gdy komornik/komornicy zajmą
cały majątek/składniki składające się na ten majątek, zawarcie umów przewłaszczenia na
zabezpieczenie.
Pytanie nr 20: Dotyczy §5, ust.2 – wnosimy o rozszerzenie zapisu o następujący warunek: „Cena
jednostkowa netto pozostanie niezmieniona przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem
wprowadzenia ustawowej zmiany podatku akcyzowego. Wykonawca doliczy podatek VAT do cen
jednostkowych netto zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.
Odpowiedź: Dopuszczone przez Zamawiającego zmiany umowy zostały określone w §7 ust.4 wzoru
umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ, a po stronie Wykonawcy jako podmiotu
wyspecjalizowanego w realizacji umów w zakresie dostawy energii elektrycznej leży skalkulowanie
ceny oferty zgodnie z wymogami Zamawiającego przy uwzględnieniu wszelkich kosztów
związanych z realizacją umowy.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia §5 ust. 2 wzoru umowy
w załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ.
Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Z uwagi na powyższe pytania i odpowiedzi Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi
zmianami), dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zmiana nr 1
Postanowienie §1 ust. 1 lit. b wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ: „Umowa
Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i
obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy”
- zostaje zmienione na: „Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą
a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej
w celu realizacji niniejszej Umowy”
Zmiana nr 2
Postanowienie §8 ust. 5 lit. c wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ: „Wykonawca
przerwał realizację dostawy energii elektrycznej”
- zostaje zmienione na: „Wykonawca przerwał realizację dostawy energii elektrycznej z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy”.
Zmiana nr 3
Postanowienie §3 ust.2 wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ: „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) lub w każdoczesnym później
wydanym akcie prawnym określającym te stawki”
- zostaje zmienione na: „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi
Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty 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)
lub w każdoczesnym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki”.
Zmiana nr 4
Postanowienie §8 ust. 2 wzoru umowy w Załączniku nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ: „Umowa zostaje zawarta
na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.”
- zostaje zmienione na: "Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę do dnia 31.12.2012 r. z tym
jednak zastrzeżeniem, że jeżeli maksymalna kwota wynagrodzenia brutto przekroczy kwotę, o której
mowa w §6 ust. 1, umowa niniejsza wygasa bez konieczności złożenia dodatkowych oświadczeń przez
Strony umowy.

Powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla
wszystkich Wykonawców.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ulega przedłużeniu termin do składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu.

