Iłża, dnia 22 maja 2012 roku
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Do wszystkich Wykonawców nr post.: IGP.271.16.1.2012.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGP.271.16.1.2012.w trybie przetargu nieograniczonego
„na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie
przekraczającej 200 000 EURO”

Zapytanie do
treści SIWZ

Gmina Iłża działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Iłża i
jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO”.

Pytanie 1.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy §5. Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę w czasie w
czasie obowiązywania Wykonawca zwraca się z prośba o dodanie kolejnego ust. 4 o następującej treści „W przypadku
zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych oraz certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej ceny energii elektrycznej o których mowa w §5
ust. 1 mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od
dnia ich wejścia w życie”.
Odpowiedź 1.
Zamawiający informuje, iż SIWZ przewiduje zmianę ceny jednostkowej w dwóch przypadkach tj.: w przypadku ustawowej
zmiany akcyzy na energię elektryczną oraz podatku VAT. W pozostałych przypadkach Zamawiający wyklucza jakąkolwiek
możliwość zmiany ceny jednostkowej za energię elektryczną. Potencjalni Wykonawcy będący przedsiębiorstwami
energetycznymi, działają na wolnym rynku zgodnie z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej, z którą to
działalnością wiąże się również ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z ew. zmianami warunkami
świadczenia swoich usług. Biorąc pod uwagę powyższe jak również cel jakiemu ma służyć postępowanie Zamawiający nie
widzi podstaw do nanoszenia zmian w treści SIWZ.

Pytanie 2.
W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w §12 ust. 2 widnieje zapis „Wykonawca zobowiązuje się w imieniu
Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umów kompleksowych oraz zgłoszenia zawartej przez
Wykonawcę umowy do OSD do dnia 31 maja 2012 r., na podstawie załączonego do niniejszej umowy pełnomocnictwa”.
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający przewidział termin otwarcia ofert na 25 maj 2012 podany w §12 ust. 2 Umowy termin na
dokonanie czynności staje się niemożliwy do spełnienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji w/w
zapisu poprzez wydłużenie terminu.
Odpowiedź 2.
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści wspomnianego zapisu. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz pkt. 23 SIWZ – Zamawiający ma prawo zawarcia umowy z wykonawcą w ciągu 5 od dnia
przesłania zawiadomienia o najkorzystniejszej ofercie jeśli została ona przesłana faksem lub drogą elektroniczną, a taką
formę zawiadomienia Zamawiający przewiduje lub w terminie krótszym, jeśli zostanie spełniona przesłanka z art. 94 ust.
2 pkt. 1 lit. a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zdaniem Zamawiającego przesłanie informacji z otwarcia ofert do
Wykonawców 25 maja 2012 roku daje możliwość przygotowania poprawnych zgłoszeń (na które Wykonawca miałby 6
dni). Przewiduje się, iż w określonych przypadkach, tj. związanych z wydłużonym czasem wyboru Wykonawcy, (o których
mowa w pkt. 9 SIWZ) termin wykonania zamówienia może ulec zmianie. W powyższej sytuacji, w razie gdyby
Wykonawca nie był w stanie wykonać czynności mu powierzonych do 31 maja 2012 roku, tj. wypowiedzenia
dotychczasowych umów kompleksowych oraz zgłoszenia zawartej przez Wykonawcę umowy do OSD to SIWZ nie
przewiduje żadnych kar.
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