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Paczków, dnia 08-11-2018 r.  

 

Dotyczy ogłoszenia: 641990-N-2018 

 

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania” Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie” przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań 

dotyczących przedmiotowego postepowania wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

ogłoszenia 641990-N-2018.  

 

PYTANIE 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy drogą korespondencyjną? 

Ad.1) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

PYTANIE 2 - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy: 

1) §3 ust. 3 – Prosimy dokładnie określić o jakie koszty chodzi (wymienić). 

Ad.1) Zamawiający informuje, że zgodnie z wzorem Umowy, Wykonawca ponosi wszystkie możliwe koszty wynikłe 

z nieprawidłowego bilansowania handlowego przedmiotu umowy. 

2) §6 ust. 9 – Wnosimy o wykreślenie zdania:  „Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co 

najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności 

wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Ponadto, w przypadku gdy 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny ( koniec okresu 

rozliczeniowego stosowanego przez OSD) o 30 dni, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 

PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy z tytułu 

niniejszej Umowy, poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.” 

Ad2) Zamawiający informuje, że dopuszcza na wniosek Wykonawcy korektę zapisu i pozostawienie zdania o treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. 

W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie 

przedłużony o czas opóźnienia” 

3) §7 ust. 2 – Wnosimy o zmianę odsetek na „odsetki w transakcjach handlowych”. 

Ad3) Zamawiający informuje, że dopuszcza na wniosek Wykonawcy zmianę odsetek ustawowych na odsetki w 

transakcjach handlowych.: 

4) §10 ust. 3 - Wnosimy o wskazanie postanowień umowy, które są objęte przedmiotowym prawem stron. 

Umowa jest umową na czas określony i ciągły. 

Ad4) Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy ustępu  3 paragrafu 10 Umowy.   

5) §10 ust. 4 lit. b) – W jakiej relacji pozostaje uprawnienie z  § 10 ust. 3 do  § 10  ust. 4 lit. b)? W jaki sposób 

będzie rozstrzygana kolizja tych dwóch przepisów?  Wnosimy o wskazanie postanowień umowy, które są 

objęte przedmiotowym prawem stron. 

Ad5) Parz odpowiedź Ad.4 
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6) §11 ust. 9 – Wnosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: „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”.  

Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w SIWZ będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. 

Ad6) Zamawiający zgodzi się na wniosek Wykonawcy na dodanie zapisu o brzmieniu:  „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”. 

 

 

Z poważaniem  

Marek Kieliszek 
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