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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.22.1.2012  Gnojnik dnia: 2012-11-16 

 
 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik 

Treść wspomnianej prośby jest następująca:  

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu 

rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów 

kompleksowych dla poszczególnych obiektów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej w zakresie 

oświetlenia ulicznego do 31.12.2012 r. W zakresie dostawy energii elektrycznej  

do oczyszczalni ścieków jest to umowa kompleksowa. 

Pytanie 2: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone 

umowy na sprzedaż i dystrybucję energii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada osobno umowę na dostawę energii elektrycznej i usługi dystrybucyjne 

w zakresie oświetlenia ulicznego. W zakresie dostawy energii elektrycznej oraz usług 

dystrybucyjnych do oczyszczalni ścieków Zamawiający posiada umowę kompleksową. 

 

Pytanie 3: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy 

przeprowadzana będzie po raz pierwszy? 
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Odpowiedź: 

Procedura sprzedaży energii elektrycznej będzie przeprowadzona po raz pierwszy w zakresie 

dostawy energii do oczyszczalni ścieków natomiast w zakresie oświetlenia ulicznego po raz 

kolejny. 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust 3 wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7  

do SIWZ na zapis o treści: „3. Cena jednostkowa o której mowa w ust. 2 nie ulega zmianie  

w okresie trwania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego”. 

Odpowiedź: 

Zapis §3 ust. 3 wzoru Umowy pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 5: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony okres rozliczeniowy podany 

w § 3 ust. 4 wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ /2-miesięczny/ jest zgodny  

z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

działającego na terenie na którym znajdują się punkty poboru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 

dwa miesiące. 

 

Pytanie 6: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 6 wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7  

do SIWZ na zapis o treści: „6. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zapis §3 ust. 6 wzoru Umowy pozostaje bez zmian. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


