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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie Gminy Poddębice”   
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. działając na podstawie 
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 
1843)  
w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia informuje:  
 
Pytanie 1  
Załącznik nr 9 do SIWZ -  Istotne postanowienia umowy 
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż  
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory 
umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie  
z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku 
z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym 
Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał 
będzie postanowienia Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zawarcie umowy z Wykonawcą na wzorze umowy Wykonawcy, 
który będzie uwzględniał wszystkie postanowienia Zamawiającego. 
 
Pytanie 2 
Załącznik nr 9 do SIWZ -  Istotne postanowienia umowy pkt 10 . 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisy do treści: „Wykonawca oświadcza, iż do 
obliczenia ceny przesyłu energii zastosował 100 % ceny taryfowej aktualnej taryfy dystrybucji 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny i 
stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, 
zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie 
nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu pkt 10 w Załączniku Nr 9 do SIWZ. na: 
„Wykonawca oświadcza, iż do obliczenia ceny przesyłu energii zastosował 100 % ceny taryfowej 
aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w 
przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje 
automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do 
umowy.” 
 
Pytanie 3 
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, Załącznik nr 9 do SIWZ -  Istotne postanowienia umowy 
pkt 12 .  
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 27 dni od daty wystawienia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz Załączniku Nr 
9 do SIWZ pkt.12. dotyczącą terminu płatności faktur na: „(…) Należności wynikające z faktur VAT będą 
płatne w terminie 27 dni od daty wystawienia.” 
 
Pytanie 4  
Załącznik nr 9 do SIWZ -  Istotne postanowienia umowy pkt.23 
Prosimy  o poprawienie   numeru pkt. 35 ppkt. b  na pkt .22 ppkt .b. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 23 w Załączniku Nr 9 do SIWZ na : „W przypadku 
określonym w pkt. 22 ppkt. b zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia 
obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne 
porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów.”  
 
Pytanie 5   
Załącznik nr 7 do SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne  
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia 
usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów 
dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z 
zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W 
związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W 
przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia 
dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż zawarte w Załączniku Nr 7 do SIWZ parametry dystrybucyjne 
są zgodne z aktualnymi umowami. Jednocześnie zamawiający zgadza się na wprowadzenie w umowie 
zapisu o treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z 
koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie 
do ich uiszczenia.” 
 
Pytanie 6 
Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.  
Odpowiedź: Zamawiający udostępni na swojej stronie wersji edytowalnej załączników do SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
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