W dniu 19.08.2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ pn. ”Dostawy energii
elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS i trzech portów na rok 2017”. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na
zadane pytania.

Pytanie 1. Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu,
Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?
Odpowiedź 1. Zamawiający udzieli takiej informacji niezwłocznie - zgodnie art. 86 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie 2. § 8 ust. 3-6 załącznika 3A, 3B, 3D oraz § 8 ust. 2-5 załącznika 3D regulują,
kwestie zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego, natomiast § 8
ust. 8 oraz § 8 ust. 7 załącznika 3D reguluje kwestie zmiany ceny w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z nimi do wprowadzenia tych zmiany wymagany jest
pisemny aneks. Wobec powyŜszego wnosimy o odstąpienie od tej zasady wprowadzenie
poniŜszego zapisu:
„W przypadkach, o których mowa powyŜej, ceny za energię elektryczną dostarczaną
na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą ze wskazanych
zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 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 Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w Ŝycie wyŜej
wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”
Odpowiedź 2. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 3. Zapisy Projektu umów nie przewidują moŜliwości zmiany ceny w przypadku
wystąpienia innych sytuacji, niezaleŜnych od wykonawcy, a skutkujących zwiększeniem cen,
w tym równieŜ związanych z wejściem w Ŝycie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne,
nakładającej na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem
praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to
obowiązki mają odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej. Z uwagi na to
wnioskujemy o zmianę treści ustępu 8 w par. 8 załącznika 3A, 3B, 3C oraz § 8 ust. 7
załącznika 3D na następujący:
„Oprócz sytuacji wskazanych w ust. 3 ceny jednostkowe brutto za 1 MWh energii będą
podlegały zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub
wystąpienia innych sytuacji, niezaleŜnych od wykonawcy, a skutkujących zwiększeniem cen,
w tym równieŜ związanych z wejściem w Ŝycie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne,
nakładającej na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem
praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to
obowiązki mają odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej. W przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny netto za 1 MWh energii nie zmienią się,
a określone nowe ceny brutto zostaną wyliczone na podstawie zmienionych przepisów.”
Odpowiedź 3. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 4. Wnosimy o zapisanie § 11 ust. 6 załącznika 3A, 3B, 3C i 3D następująco:
„Umowa zostaje zawarta na okres nie wcześniej niŜ od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., lecz
rozpoczęcie sprzedaŜy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niŜ po pozytywnej
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Przy czym za dzień zawarcia umowy
strony uznają dzień, w którym Wykonawca będzie zdolny do faktycznego, jak i zgodnego
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z prawem świadczenia sprzedaŜy energii elektrycznej, W sytuacji, gdy Wykonawca nie
przystąpi do świadczenia sprzedaŜy energii elektrycznej w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy, to Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca.”
Odpowiedź 4. Treść umów pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 5. W załączniku nr 2 do Umowy ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w IPU pkt 4 jest
powołanie na cenę roczną Prezesa URE. Pragniemy poinformować, iŜ od 1 lipca 2016 roku
obowiązuje cena kwartalna Wobec powyŜszego wnosimy o naniesienie odpowiednich zmian.
Odpowiedź 5. Treść umowy pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.
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