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Krapkowice, dnia 5 kwietnia 2018 r. 
 
IM.272.4.2018 
 
 
Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Krapkowickiego 
oraz jego jednostek organizacyjnych” 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego informuje, że na mocy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi 
na zapytania wykonawców udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 

Pytanie 1: Wykonawca prosi o informację czy dotychczasowe umowy wymagają 
wypowiedzenia i kto jest za to odpowiedzialny? 

Odpowiedź: Nie. Dotychczasowe umowy nie wymagają wypowiedzenia, zawarte są na czas 
określony do dnia 31 maja 2018 r. 

Pytanie 2: Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących Kar Umownych 
w paragrafie 12 z Załącznika nr 8 (Istotne Postanowienia Umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do 
umowy. 

Pytanie 3: Wykonawca wnosi o informację czy Zamawiający jest odbiorcą końcowym 
w rozumieniu Prawa Energetycznego?  

Odpowiedź: Tak. Zamawiający jest odbiorcą końcowym. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku 
zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 
majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu 
certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii 
elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie 
właściwych przepisów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy 
poprzez przewidzenie możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie 
zaproponowanym przez Wykonawcę. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji 
niezmienności ceny za 1 kWh w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii. 
Umowa dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku zmiany wysokości akcyzy. W 
przypadku zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa Wykonawca ponosi ryzyko 
związane z ich zmianą i taką ewentualność powinien przewidzieć w momencie kalkulacji 
ceny. Z tą działalnością wiąże się również ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy 
w związku z ewentualnymi zmianami warunków świadczenia swoich usług. Stąd też tak 
istotne jest pragmatyczne skalkulowanie ceny dla okresu objętego zamówieniem, w sposób 
uwzględniający wszystkie czynniki mające wpływ na kształt ceny. Okoliczności 
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nieprzewidziane przez Wykonawcę mieszczą się w granicach ryzyka gospodarczego. 
W przedmiotowym zakresie wszyscy Wykonawcy mają równe szanse. Odpowiedzi na to 
pytanie udzielono w wyjaśnieniach z dnia 4 kwietnia w pkt 4. 

Pytanie 5: Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego kar z Paragrafu nr 6 pkt 10 
z Załącznika nr 8 (Istotne Postanowienia Umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do 
umowy. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu w Paragrafie 7 z Załącznika 
nr 8 (Istotne Postanowienia Umowy) poniższym zapisem: „Za dzień uregulowania należności 
przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis § 7 ust. 1 pozostaje bez zmian. Odpowiedzi na 
to pytanie udzielono w wyjaśnieniach z dnia 4 kwietnia w pkt 17. 

 
 
Zmiany treści siwz wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralna część siwz i są 
wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.  
Powyższa modyfikacja treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian 
w ofertach. 
 
 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Henryk Małek 

Sekretarz Powiatu 


