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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 1 

 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Zakup energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”. 

 

 
 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup energii elektrycznej dla 
SPZOZ w Nowym Tomyślu, zawartych w piśmie Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

Zestaw pytań nr 1 z dnia 06.11.2018r. :    
PYTANIE 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

PYTANIE 2 
Par. 5.6. Czy Zamawiający wyłącza obowiązywanie art. 142.5 PZP? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Postanowienia § 5 ust. 6 nie dotyczą art. 142 ust. 5 (art. 142 ust. 5 ustawy Pzp nie dotyczy 
niniejszego postępowania).  

PYTANIE 3 
Par. 2.3 i 4 oraz par. 5.7 Wnosimy o jasne i precyzyjnie określenie prawa opcji (art. 34.5 PZP), w tym w 
szczególności dopuszczalnego granicznego zwiększenia liczby punktów poboru lub wartości umowy. Czy par. 
9.9.3).b) dotyczy prawa opcji i wnioskowanego ograniczenia (50% wartości zamówienia)?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapisy § 9 ust. 9 określają dopuszczalne zmiany umowy wyszczególnione w art. 144 ust. 1 
ustawy Pzp. Zamawiający informuje, iż nie planuje zwiększenia ani zmniejszenia liczby 
punktów poboru w okresie obowiązywania umowy, ale jednocześnie z ostrożności przewiduje, 
że taki przypadek w trakcie obowiązywania umowy może wystąpić. 

PYTANIE 4 
Par. 6.2 Wnosimy o wykreślenie lub zmianę pojęcia opóźnienia na zwłokę.   

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu.  

PYTANIE 5 
Par. 7.2 Czy przedmiotowa regulacja stanowi jednostronne prawo Zamawiającego do wypowiedzenia umowy 
poprzez wypowiedzenie wszystkich punktów poboru? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać 
okoliczności, które uprawniają do wypowiedzenia danego punktu poboru.   

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przypadki rozwiązania umowy przewidział w § 7 ust. 6 i 8; § 7 ust. 14 oraz § 8 
ust. 3 umowy.  

 PYTANIE 6 
Par. 7.6.a) Wnosimy o precyzyjne wskazanie postanowień umowy objętych prawem Zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Język w jakim zredagowana jest umowa jest zrozumiały a użyte sformułowania są precyzyjne i 
logiczne na gruncie reguł znaczeniowych języka polskiego.  

PYTANIE 7 
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Par. 7.6.b) Wnosimy o zmianę punktu poprzez dodanie: "Wykonawca nie wystawi faktury za dostawę energii 
elektrycznej z winy Wykonawcy (B)"   

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu. 

PYTANIE 8 
Par. 8.2 Wnosimy o wykreślenie lub zmianę pojęcia opóźnienia na zwłokę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ. 

PYTANIE 9 
Par. 8.3 Jakie jeszcze okoliczności wchodzą w dyspozycję wskazanego przepisu (patrz. pojęcie "w 
szczególności")?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
W sytuacjach, o których mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, na przykład art. 491 par. 1 
lub 2, 492, 492’,493. 

PYTANIE 10 
Par. 8.7 Wnosimy o zmianę odsetek ustawowych na odsetki w transakcjach handlowych.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

 
PYTANIE 11 
Par. 9.7 i 9 Wnosimy o jasne i precyzyjne określenie sytuacji objętych zmianą. (patrz. opinia UZP Jak należy 
formułować klauzule umowne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp?: „Powyższy przepis umożliwia 
zamawiającemu dokonanie modyfikacji, o ile tylko w sposób jasny wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia okoliczności, od których spełnienia uzależnia możliwość zmiany 
umowy i zakres zmiany. Podkreślić należy, iż zbyt ogólne sformułowanie zakresu i warunków zmian w 
postanowieniach umownych wyklucza możliwość skorzystania przez strony umowy z normy zawartej w treści 
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego przepisu przysługuje 
jedynie w przypadku precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz dokładnego 
określenia modyfikacji, które nastąpią w przypadku wystąpienia wskazanych okoliczności”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu.  

 
PYTANIE 12 

Par. 9.2 Wnosimy o wykreślenie z uwagi na brak równowagi umownej. Ryzyko stron winno być takie samo w 
tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu wzoru umowy.  

PYTANIE 13 
Prosimy o uaktualnienie dat zamieszczonych w SIWZ, rozdział XII „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej została już umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego w zakładce dot. niniejszego postępowania. 
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