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MHZP/779/11/2013                                                                           Warszawa, 2013-11-14 
 
 
 
Wykonawcy, ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej do budynku 
Muzeum Historii Żydów Polskich zlokalizowanego przy ul. Anielewicza 6 
w Warszawie”, numer postępowania MHZP/24/2013. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 
rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej: 
- do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,  
- okres wypowiedzenia,  
- czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej. 
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego 
dokonania zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest 
istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży 
dla tych punktów. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dotychczasowa umowa sprzedaży energii elektrycznej 
obowiązuje do dnia 21 marca 2014r lub wyczerpania zakontraktowanej ilości energii 
elektrycznej. 
 
Pytanie nr 2: 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z Rozdz.4 SIWZ oraz § 7 ust. 1 Załącznika nr 5 do 
SIWZ zdania: „ Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o dacie wygaśnięcia 
obecnie obowiązującej umowy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji 
umowy, jednak nie później niż do 21 marca 2014r.” 
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W ramach wyjaśnienia informujemy, iż proces zmiany sprzedawcy trwa 21 dni jeśli jest 
to pierwsza zmiana sprzedawcy, 14 dni przy kolejnej, więc uzyskanie danych na 7 dni 
przed końcem obowiązującej umowy doprowadzi do niemożliwości przeprowadzenia 
procesu zmiany sprzedawcy, co spowoduje wejście Zamawiającego w sprzedaż 
rezerwową energii elektrycznej. Wykonawca musi dokładnie wiedzieć kiedy kończy sią 
Państwa obecna umowa. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym, dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej 
wymienionych miejscach: Rozdział 4 SIWZ oraz § 7 ust. 1 Istotnych postanowień umowy 
tj. Termin wykonania zamówienia 
 
dotychczasowa treść w brzmieniu: 

 Rozdział 4 SIWZ Wymagany termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż od 
dnia następnego po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy na dostawę 
energii elektrycznej aż do upływu kolejno następujących po sobie 12 miesięcy lub 
do czasu wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie 
Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o dacie wygaśnięcia 
obecnie obowiązującej umowy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji 
umowy jednak nie później niż do 21 marca 2014r. 

 § 7 ust. 1 Istotnych postanowień umowy: Realizacja niniejszej umowy nastąpi nie 
wcześniej niż od dnia następnego po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy 
na dostawę energii elektrycznej aż do upływu kolejno następujących po sobie 12 
miesięcy lub do czasu wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne 
wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie 
o dacie wygaśnięcia obecnie obowiązującej umowy co najmniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem realizacji umowy jednak nie później niż do 21 marca 2014r. 

 
otrzymuje brzmienie: 

 Rozdział 4 SIWZ Wymagany termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż od 
dnia następnego po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy na dostawę 
energii elektrycznej aż do upływu kolejno następujących po sobie 12 miesięcy lub 
do czasu wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie 
Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o dacie wygaśnięcia 
obecnie obowiązującej umowy co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem 
realizacji umowy jednak nie później niż do 21 marca 2014r. 

 § 7 ust. 1 Istotnych postanowień umowy: Realizacja niniejszej umowy nastąpi nie 
wcześniej niż od dnia następnego po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy 
na dostawę energii elektrycznej aż do upływu kolejno następujących po sobie 12 
miesięcy lub do czasu wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne 
wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie 
o dacie wygaśnięcia obecnie obowiązującej umowy co najmniej na 21 dni przed 
rozpoczęciem realizacji umowy jednak nie później niż do 21 marca 2014r. 
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Pytanie nr 3:  
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel 
niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował 
następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu 
poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże wyłonionemu wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy 
niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 
elektronicznej. 
 
Pytanie nr 4:  
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 1 Załącznika nr 5 do SIWZ na zapis o treści: „1. 
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia 
faktury.” 
W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim 
terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy 
ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych 
określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie 
pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Ponadto 
w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do 
Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
w załączniku nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” w § 6 ust. 1 dotychczasowa 
treść w brzmieniu: 
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„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 20 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.” 
 
Pytanie nr 5: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 2 Załącznika nr 5 do SIWZ na zapis o treści: „2. 
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

w załączniku nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” w § 6 ust. 2 dotychczasowa 
treść w brzmieniu: 
 
„Za dzień zapłaty uznaje się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do 
systemu bankowości elektronicznej.” 
 

otrzymuje brzmienie: 
„Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy" 
 

Pytanie nr 6: 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru 
Zamawiającego posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany 
sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi 
ich dostosowanie.  
Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna 
procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operator Systemy Dystrybucyjnego 
właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli 
Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu 
do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane 
do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak 
takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy 
Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że punkty poboru energii elektrycznej budynku są 
przystosowane do zmiany sprzedawcy. Aktualna dostawa i sprzedaż energii elektrycznej 
opiera się na rozdzieleniu podmiotu sprzedaży i dystrybucji   
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Pytanie nr 7: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej 
wszystkim chętnym do złożenia ofert? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na stronie internetowej  
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/aktualnosci/2013/11/06/przetarg-mhzp242013 
są dostępne załączniki do siwz w wersji edytowalnej. 
 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy § 8 ust Załącznika nr 5 do SIWZ . Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie 
zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako 
odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy 
o modyfikację zapisów do treści: 
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 
ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”  
W przypadku nie wyrażenia zgody zamawiający zwraca się z prośbą o zmianę § 8  
poprzez dodanie ust. 3 o następującej treści: „3. W przypadku odstąpienia od umowy 
lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty 
maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy, o której mowa 
w § 5 ust. 1 .”   
Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. 
Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis 
przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron 
w stosunku cywilnoprawnym. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
W nawiązaniu do Rozdziału 4 SIWZ oraz ust. 1 § 7 Załącznika nr 5 do SIWZ wnosimy o 
wskazanie konkretnej daty od kiedy Zamawiający planuje zakup energii elektrycznej. 
Informacja ta Jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia ceny a także do zachowania 
równej konkurencyjności Wykonawców. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej daty rozpoczęcia zakupu energii 
elektrycznej. Data jest uzależniona od momenty w którym Zamawiający zużyje obecnie 
zamówioną ilość energii lub minie okres na jaki aktualna umowa została zawarta.  
 
Pytanie nr 10 
Zwracamy się z prośba o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -
cych umowy/ -ów na sprzedaż energii elektrycznej 

http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/aktualnosci/2013/11/06/przetarg-mhzp242013
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w obecnie obowiązującej umowie sprzedaży nie określono 
okresu wypowiedzenia. Tym samym w sprawach nieuregulowanych umową mają 
zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy 
ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy ustawy Prawo energetyczne. 
 
Pytanie nr 11 
Wnosimy o usunięcie z ust. 2 § 3 Załącznika nr 5 do SiWZ zwrotu „lub upustu", gdyż w 
Rozporządzeniu na które powołuje się Zamawiający mowa Jest tylko o bonifikatach. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

w załączniku nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” w § 3 ust. 2 dotychczasowa 
treść w brzmieniu: 
 
„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 18 sierpnia 2011r. w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126, z późn. zm.) lub w każdym później 
wydanym akcie prawnym określającym te stawki.” 
 

otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na 
jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126, z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie 
prawnym określającym te stawki. 
 
Pytanie nr 12 
Wnosimy o dodanie do § 5 Załącznika nr 5 do SIWZ umożliwiających zmianę ceny w 
przypadku zmiany podatku akcyzowego lub zmiany podatku VAT. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  
W § 9 Załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
m.in. w zakresie „zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT” 
 
Pytanie nr 13 
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Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo 
Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek 
zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na 
dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z 
uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii 
elektrycznej juz na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko 
wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani 
otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową 
energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości 
zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest dodanie do § 5 Załącznika 
nr 5 do SIWZ poniższego zapisu: 
"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 wprowadzenia 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 dostarczaną 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 tej 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: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  
W § 9 Załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
m.in. w zakresie „zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT”. 
 
Pytanie nr 14  
Wnosimy o zmianę ust. 1 § 6 Załącznika nr 5 do SIWZ na zapis: „... w terminie 30 dni od 
daty wystawienia faktury przez Wykonawcę". 
 
Odpowiedź: 
Patrz na odpowiedz dot. Pytania nr 4. 
 
Pytanie nr 15 
Wnosimy o zmianę ust. 2 § 6 Załącznika nr 5 do SIWZ na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje 
się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy." 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
w załączniku nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” w § 6 ust. 2 dotychczasowa 
treść w brzmieniu: 
 
„Za dzień zapłaty uznaje się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do 
systemu bankowości elektronicznej.” 
 
otrzymuje brzmienie: 
„Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy" 
 
Pytanie nr 16 
Wnosimy o usunięcie z ust 3 § 6 Załącznika nr 5 do SIWZ zwrotu: „dołączając 
jednocześnie sporną fakturę", gdyż w przypadku reklamacji Zamawiający otrzyma 
korektę do wcześniej wystawionej faktury a nie nową fakturę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
w załączniku nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” w § 6 ust. 3 dotychczasowa 
treść w brzmieniu: W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury 
VAT adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. 
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. 
otrzymuje brzmienie: 
W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury VAT adresat faktury 
złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w 
terminie do 14 dni. 
 
Pytanie nr 17 
Wnosimy o usunięcie ust. 4 § 6 Załącznika nr 5 do SIWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

w załączniku nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” z § 6 usuwa się ustęp 4. 
 
Pytanie nr 18 
Wnosimy o dodanie do § 8 Załącznika nr 5 do SIWZ zapisów o treści: „W przypadku 
odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 
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% kwoty maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy 
o której mowa w § 5 ust. 1. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. 
 
 
Pytanie nr 19 
Wnosimy o informację czy Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego 
pełnomocnictwa w celu przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli wyłonionemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w celu 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
 
Pytanie nr 20  
Wnosimy o wyjaśnienie do czego ma służyć załącznik nr 3 - wzór protokołu odbioru? 
Według Wykonawcy jest on zbędny ww. Wymienionym postępowaniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

w załączniku nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” usuwa się Załącznik nr 3 – 
Wzór protokołu odbioru. 

 
 
Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty..  
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 


