Kraków, dn. 26 marca 2021 r.
Wykonawcy w postępowaniu
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Krakowie” zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej: ustawą.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu
25 marca 2021r., wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust.
2 ustawy, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.
Pytanie
Cyt. „par. 9 ust. 8 - proszę o usunięcie ostatniego zdania w zapisach umowy "Jeżeli Wykonawca
nie rozpatrzy reklamacji w powyższym terminie, uważa się, że została ona uwzględniona w
całości". Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energi w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, termin na
rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Jego uchybienie powoduje konieczność udzielania z
tego tytułu odbiorcy bonifikaty w wysokości ustalonej w przedmiotowym rozporządzeniu. Tym
samym dodatkowy zapis jest niekorzystny dla Wykonawcy oraz wykraczający poza zakres
przywołanego Rozporządzenia, wnioskujemy o jego usunięcie”.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający zwraca uwagę, iż § 42 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną, brzmi cyt. „W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne
standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa sprzedaży energii elektrycznej lub
umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa
kompleksowa nie stanowią inaczej, odbiorcom przysługują bonifikaty w następującej
wysokości: za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji
odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki - w
wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1”.
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną
modyfikację wzoru umowy i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

