……………………
/pieczątka Zamawiającego/

Bytom, dnia 24 lutego 2010 r.

Nr sprawy PN/04/10

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Dostawa energii elektrycznej dla obiektów OSiR Bytom”
Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1 - informuje o zapytaniach
złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści :
1.

W Formularzu Ofertowym Załącznik Nr 1 wskazujecie Państwo między innymi Taryfę B22, która ujęta jest w
tabeli jako jednostrefowa a wg cennika taryfowego rozliczana jest dwustrefowo (szczyt i pozaszczyt), a Taryfa
C23 rozliczna jest wg cennika Trójstrefowo ( szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i pozostałe
godziny doby).
Dlatego proponujemy zmianę w Tabeli Formularza „Ilość Zamawianej Energii Elektrycznej” dla Taryfy B22 i
C23 z uwzględnieniem podziału na te strefy.
Odp. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionej w ofercie sumy zapotrzebowanej
energii dla wszystkich taryf . W związku z powyższym Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla
proponowanej zmiany.

2. W załączniku Nr 4 do SIWZ „Dostawa Energii Elektrycznej Lista Obiektów” wskazujecie Państwo
między innymi taryfę B21, B22. Informujemy, iż zgodnie z instrukcją ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w
grupie B jest Odbiorca, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z
dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii.
W związku z tym wnosimy zapytanie czy punkty poboru energii znajdujące się w grupie taryfowej B
posiadają układy pomiarowe spełniające wymogi procedury TPA (czy są dostosowane do zmiany
sprzedawcy)?
Odp. Na obiekcie Stadion sportowy ul. Olimpijska II należy zainstalować zegar synchronizacji
czasu. Na obiekcie Lodowisko Sztuczne ul. Pułaskiego 71 konieczna jest modernizacja układu
pomiarowo-rozliczeniowego. Zamawiający poniesie niezbędne koszty dotyczące
przystosowania punktów poboru do zmiany sprzedawcy energii.

3. Czy możliwa jest zmiana zapisów SIWZ w punkcie IV SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ:
„ Termin rozpoczęcia realizacji umowy dla każdego punktu odbioru określa się na dzień zawarcia
umowy, przy czym nie wcześniej jak na dzień 1 marca 2010r.” na następujący „ termin wykonania
zamówienia” : od dnia wejścia w życie umowy do 31.12.2010r., lecz nie wcześniej niż z chwilą
skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wiąże się to z czasem na protesty
(7dni) od terminu rozstrzygnięcia przetargu i z całą procedurą zmiany sprzedawcy, która trwa około
30 dni. W związku z powyższym termin wykonania zamówienia będzie możliwy od 1 maja 2010r.
Odp.Zapisy SIWZ dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia „od podpisania
umowy…” SA zapisami odpowiednimi. W związku z powyższym Zamawiający nie znajduje
uzasadnienia dla proponowanej zmiany.

4. W załączniku Nr 3 do SIWZ „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy” § 4 ust. 8 piszecie Państwo, że za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Proponujemy
zastąpienia
powyższego
zapisu
sformułowaniem:
„za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy”.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów
potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.
Dodatkowo wymagają Państwo aby należności wynikające z faktur VAT były płatne w terminie 21
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Informujemy, iż powyższy
zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu
dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia czy zasadnym jest naliczanie karnych odsetek za
jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty.

Odp. Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę brzmienia zapisów Załącznika Nr 3 do
SIWZ w zakresie uznania za dzień zapłaty daty wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Tym samym informuje o zmianie treści SIWZ w zaproponowanym zakresie .
5.

Informujemy, że w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców,
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z
późniejszymi zmianami), Zamawiającemu na jego wniosek przysługują bonifikaty a nie upusty.
Prosimy więc o odpowiednią zmianę zapisów zawartych w § 2 ust. 2a.
Odp. Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę brzmienia zapisów Załącznika Nr 3 do
SIWZ § 2 ust. 2a.
Tym samym informuje o zmianie treści SIWZ w zaproponowanym zakresie

Przewodniczący Komisji Przetargowej
………………………………
Andrzej Filuba

