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/do publicznej wiadomości/ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: kompleksowa dostawa energii elektrycznej tj. sprzedaż wraz ze 

świadczeniem usługi dystrybucji energii na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Olsztynie, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.15.2020.KB. 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  

w Olsztynie informacje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. 

 

Pytanie: 

1. Uprzejmie proszę o usunięcie z postanowień wzorca umownego poniższych zapisów z par. 10: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% szacowanego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy;  

2) w przypadku nierozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń w terminie  

14 dni od dnia otrzymania reklamacji w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku nieuzasadnionego odcięcia Zamawiającemu dostawy energii elektrycznej bez 

wysłania dodatkowego wezwania do zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za 

każdą godzinę braku energii – 500 zł kary umownej.  

2. Dodatkowo uprzejmie proszę o wprowadzenie zapisu do umowy, że: 

1) stawki dystrybucyjne mogą ulec zmianie zgodnie z obowiązującą taryfą OSD, bez 

konieczności zachowania formy pisemnej/aneksu. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ad. 1. 1). Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 10 ust. 1 pkt 1) w przypadku 

odstąpienia od umowy. 

Ad. 1. 2). Zgodnie z punktem 10 Ogólnych warunków umowy sprzedaży prądu dla konsumentów 

Energa Obrót, dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.energa.pl, Energa Obrót 

rozpatrzy reklamację do 30 dni od momentu jej otrzymania. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 1 ust. 1 pkt 2).  

Zamawiający modyfikuje jego zapis, które otrzymuje brzmienie:  
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„1. Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty następujących kar umownych: 

2) w przypadku zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki”. 

 

Zmianie ulega zapis § 4 ust. 1 pkt 8, cyt.: 

„8) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielanie 

odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

Niespełnienie powyższego skutkować będzie naliczeniem kar umownych”. 

 

Zmianie ulega także zapis § 9 ust. 18 cyt.: 

„18. W sytuacji gdy Zamawiający wniesie reklamację dotyczących prawidłowości wystawionej 

faktury, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni, oraz w przypadku jej uznania, wystawi 

fakturę korygującą. Termin płatności biegnie dla Zamawiającego od momentu otrzymania 

skorygowanej faktury”. 

 

 

Ad. 1. 3) Zgodnie z punktem 31 i 32 Ogólnych warunków umowy sprzedaży prądu dla 

konsumentów Energa Obrót, dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.energa.pl, 

Wykonawca (Energa Obrót) wskazał, że wezwie odbiorcę do zapłaty należności za prąd i wyznaczy 

dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Wezwanie do zapłaty – formie pisemnej – 

dostarczy przesyłką poleconą. Także zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne, 

przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, gdy 

wyznaczyło odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących 

należności. 

Zamysłem Zamawiającego jest naliczenie kar w przypadku nie wezwania do zapłaty  

(tj. nie uregulowania płatności). Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że takie sytuacje miały 

miejsce w przeszłości (brak faktury w formie papierowej, brak wezwania do zapłaty, próba 

nieuzasadnionego odcięcia prądu). Należy podkreślić, że nieuregulowanie należności za prąd nie 

zawsze jest kwestią złej woli. Czasem odbiorcy nie dostają faktur. Większość odbiorców po 

otrzymaniu powiadomienia o zaległościach, spłaca je. Upomnienie w takiej formie pełni funkcję 

informacyjną. Osoba, które je otrzyma, może wyjaśnić ewentualne nieporozumienie. Tymczasem 

brak upomnienia pozbawia Odbiorcę prawa do obrony.  

Zamawiający nie może pozwolić na nieuzasadnione (bez wezwania do zapłaty) odcięcie 

energii elektrycznej, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności w zakresie badań 

laboratoryjnych. Do badań wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt laboratoryjny (w tym sprzęt 

chłodniczy, systemy klimatyzacji i wentylacji działające 24 godziny na dobę, 7 dni  

w tygodniu zabezpieczający zdrowie i życie ludzkie), wymagający stałej i nieprzerwanej dostawy 

energii elektrycznej. 

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, o którym mowa  

w § 10 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy dotyczącego nieuzasadnionego odcięcia Zamawiającemu 

dostawy energii elektrycznej bez wysłania dodatkowego wezwania do zapłaty. 

Zamawiający modyfikuje § 10 ust. 1 pkt 3), który otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty następujących kar umownych:  

3) w przypadku nieuzasadnionego odcięcia Zamawiającemu dostawy energii elektrycznej  

bez wysłania dodatkowego wezwania do zapłaty – w wysokości 100 zł za każdą godzinę braku 

energii”. 
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Ad. 2. Zgodnie z punktem 45 i 48 przywołanych Ogólnych warunków umowy sprzedaży prądu, 

Wykonawca Energa Obrót ustalił, że jeśli będzie musiał zaktualizować umowę, dostarczy Odbiorcy 

propozycję jej zmiany, cyt. „W przypadku, jeśli taryfa zmieni się w zakresie wpływającym na umowę 

– aneks jest potrzebny”. 

Zdaniem Zamawiającego zmiana stawek dystrybucyjnych (zgodnie z obowiązującą taryfą 

OSD) powoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, wobec powyższego Zamawiający nie wyraża 

zgody na zaproponowaną zmianę zapisów § 13 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik 

nr 7 do SIWZ.  

 

Ad. 3. W związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej polegającej na błędnym wpisaniu nazwy 

Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) Zamawiający modyfikuje formularz oferty stanowiący 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

Zapis oświadczenia otrzymuje brzmienie: 

„OŚWIADCZAMY, że składając ofertę kompleksową na dostawę energii elektrycznej obejmującą 

sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów 

poboru zlokalizowanych na obszarze – ENERGA-OPERATOR S.A., posiadam* / będę posiadał* 

umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umożliwiającą dostawę 

energii elektrycznej do PPE należących do Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD.  

Ponadto oświadczam, że dokonamy zgłoszenia umowy zgodnie z terminami zawartymi  

w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) ENERGA-OPERATOR S.A., które 

pozwolą na rozpoczęcie dostaw od dnia 01.01.2021r.” 

 

 

Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ. 

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert został zmieniony na: 20.11.2020 r. godz. 

12:00. Termin otwarcia ofert: 20.11.2020 r. godz. 12:30. 

 

Załączniki: 

1) Zmodyfikowany wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ 

2) Zmodyfikowany formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ  

 

 

z up. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w Olsztynie 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny  
ds. bezpieczeństwa żywności 

 
/-/ Włodzimierz Ficek  

lekarz weterynarii 


