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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.8.5.2014   Gnojnik dnia: 2014-07-25                                                      

                                                                                              

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17, 18, 21 lipca 2014 roku, 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  

 

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 

Treść wspomnianej prośby nr 1 z dnia 17 lipca 2014 r. jest następująca:  

PYTANIE 1: Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy 

na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy 

przeprowadzana jest po raz pierwszy? 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający posiada umowy rozdzielone oraz kompleksowe. W wykazie 

punktów stanowiącym załącznik do siwz nr 6, w kolumnie o nazwie „Nr FPP” określone 

zostały punktu z umową kompleksową. Pozostałe punkty posiadają umowę rozdzieloną. 

Procedura zmiany sprzedawcy dla umów kompleksowych będzie przeprowadzona po raz 

pierwszy natomiast dla umów rozdzielony po raz kolejny. 

 

PYTANIE 2:  Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na 

czas określony (to pytanie dotyczy umów sprzedażowych, dystrybucyjnych czy też 

kompleksowych)? 
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ODPOWIEDŹ 2: Obecnie Zamawiający posiada umowy na sprzedaż energii elektrycznej na 

czas określony, na usługi dystrybucyjne na czas nieokreślony oraz umowy na kompleksowe 

na czas nieokreślony. 

 

PYTANIE 3:  Jaki jest okres wypowiedzenia w obowiązujących umowach sprzedażowych 

lub kompleksowych, czy należy wskazanie umowy wyprzedzić i czy zrobić ma to 

Wykonawca? 

ODPOWIEDŹ 3: Nie ma okresu wypowiedzenia obowiązująca umowa sprzedażowa. Ulega 

ona wygaśnięciu w dniu zakończenia udzielenia zamówienia. Wykonawca po podpisaniu 

umowy dostanie od Zamawiającego upoważnienie do przeprowadzenia czynności 

wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych oraz podpisania nowych umów. 

Okres wypowiedzenia umów kompleksowych wynosi 30 dni. 

 

PYTANIE 4:  Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzania procedury zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer 

ewidencyjny lub numer PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz 

okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy. 

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający dostarczy dostępne dla niego informacje niezbędne do 

zmiany sprzedawcy. 

 

PYTANIE 5: Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną? 

ODPOWIEDŹ 5: TAK 

 

PYTANIE 6: Dotyczy zapisu Rozdziału 3 punktu 3.1 SIWA oraz par. 7 ust. 1. Prosimy                

o dopisanie zwrotu: „Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy”. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie 

sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa 

Operator przyjmie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy 

musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży (terminy 

określone iw IRIESD Operatorów). Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany 
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sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne 

potrzebne jest dokonanie następujących czynności: 

• Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa 

sprzedaży), 

• Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą, 

• Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym 

OSD, 
• Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, 

• Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii. 

ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający w pkt. 3.1 siwz zamienia zwrot: „Rozpoczęcie sprzedaży 

energii elektrycznej nastąpi od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak, niż po 

spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z 

dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.” Na zwrot: „Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej 

nastąpi od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich 

warunków przyłączenia do sieci OSD, nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz nie 

wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.” 

Dokonano korekty numeracji paragrafów we wzorze umowy oraz nastąpiła zmiana zapisów 

wzoru umowy: 

Było: § 7 ust. 1 - Umowę sporządzono na czas określony. Strony ustalają, że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………… r. nie wcześniej jednak, niż po 

spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z 

dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucji. 

Jest: § 6 ust. 1 Umowę sporządzono na czas określony. Strony ustalają, że rozpoczęcie 

sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………… r. nie wcześniej jednak, niż po 

spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z 

dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucji oraz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany 

sprzedawcy.  
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PYTANIE 7: Wnosimy o wykreślenie z par.4 ust 3. zdania „W miesiącach Grudzień okres 

należy wystawić i dostarczyć fakturę do Zamawiającego do 10 dnia miesiąca” oraz z par. 3 

ust. 5 zdania „ W miesiącach Grudzień okres należy wystawić i dostarczyć fakturę do 

Zamawiającego do 10 dnia miesiąca. W przeciwnym razie Zamawiający naliczy kary 

umowne” ze względu na to, że Wykonawca wystawie faktury w oparciu o dane pomiarowe 

umieszczone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na Platformie Wymiany Informacji. 

Wykonawca nie ma wpływu na to, kiedy OSD powyższe dane udostępni. Wskazujemy 

również, że faktury wysyłane są listami zwykłymi i Wykonawca nie jest w stanie określić 

dokładnego terminu dostarczenia listu przez Pocztę Polską. Wykonawca proponuje 

następujący zapis: „ Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu z terminie 14 dni od dnia 

zakończenia okresu rozliczeniowego i przekazania danych przez ODS na platformę Wymiany 

Informacji. W przeciwnym razie Zamawiający naliczy kary umowne” 

ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający do § 3 ust. 4 wzoru umowy dodaje zapis: „W przypadku 

braku dostępu do układu pomiarowo- rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu 

przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczona 

szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego 

okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego.” 

Ponadto Zamawiający informuje, że do wykonawcy należy terminowe dostarczenie faktur do 

Zamawiającego. 

 

PYTANIE 8:: Wnosimy o modyfikację par.3 ust. 3 projektu umowy następująco: „ Ceny 

jednostkowe  za sprzedaż energii elektrycznej podane w ofercie, będą stałe w okresie 

realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa 

zmiana stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego lub w przypadku zmiany 

przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację kontraktu.” 

Nadmieniam, że są one niezależne od Wykonawcy, a wkalkulowanie ryzyka zaistnienia w 

cenę energii jest dla Zamawiającego niekorzystne. 

ODPOWIEDŹ 8: Zamawiający nie modyfikuje zapisu § 3 ust. 3 wzoru umowy. 

 

PYTANIE 9:  Wnosimy o udostępnienie par. 5 we wzorze umowy, bądź prawidłowe 

ponumerowanie paragrafów umowy. 

ODPOWIEDŹ  9: Dokonano poprawy numeracji paragrafów we wzorze umowy. 
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PYTANIE 10:  Proszę o informację, czy w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty 

pismo z prośbą o przekazanie danych z otwarcia ofert, Zamawiający przekaże takie dane 

wspomnianemu Wykonawcy w dniu otwarcie ofert? 

ODPOWIEDŹ  10: TAK 

 

 

O D P O W I E D Źna zapytania w sprawie SIWZ nr 2 

Treść wspomnianej prośby nr 2 z dnia 17 lipca 2014 r. jest następująca: 

PYTANIE 1: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X,O1X           

i G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza się 

możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur 

rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków 

finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia kumulowania się 

znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 7. 

PYTANIE 2:  Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych 

postępowaniem przetargowym oraz jaki jest termin wypowiedzenia obowiązujących umów? 

ODPOWIEDŹ 2: Obecnie Zamawiający posiada podpisane umowy kompleksowe z: 

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków oraz umowy rozdzielone 

z: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z 

siedzibą w Skarżysku- Kamiennej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – 

Kamienna. Co do terminów wypowiedzenia umów zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie 

w odpowiedzi na zapytanie w sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 3. 

PYTANIE 3:  Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana? 

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 1. 
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PYTANIE 4:  Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą 

korespondencyjną? 

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 5. 

PYTANIE 5:  W załączniku do SIWZ – projekcie umowy w § 3 ust. 3 rekomendujemy aby 

dodać wyjątek w postaci zmiany ceny jednostkowej netto. Wnioskujemy o dopisanie „Ceny 

określone w ustępie ulegną zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów skutkujących 

zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmianie ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa”. 

ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 8. 

 

 

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 

Treść wspomnianej prośby nr 3 z dnia 17 lipca 2014 r. jest następująca: 

 

PYTANIE 1: Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o udzielenie 

informacji czy wszystkie punkty poboru energii elektrycznej wymienione w załączniku nr 6 

do SWIZ posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej? 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 4. 

PYTANIE 2:  Dotyczy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Państwa 

OSD. Z wracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektrycznej Excel po podpisaniu 

umowy w zakresie zgodnym z wymogami Państwa OSD? Dodatkowo czy Zamawiający 

przekaże wyłonionemu Wykonawcy dokumenty rejestrowe oraz Pełnomocnictwo do 

przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury zmiany sprzedawcy?  

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 3 oraz 4. 
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PYTANIE 3: Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. Wykonawca informuje iż 

w załączniku nr 4 do SIWZ znajdują się błędy związane z numeracją paragrafów oraz 

ustępów. W związku z tym Wykonawca wnioskuje o poprawę załącznika nr 4 do SIWZ. 

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 9. 

 

PYTANIE 4: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 2, ust. 6. Standardy, 

jakości obsługi. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu „upustów“ na bonifikat, ponieważ 

jest on niezgodny z przedmiotem zamówienie i powszechnie obowiązującym prawem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r., w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną, w przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do bonifikaty. W przywołanym rozporządzeniu, upusty nie zostały w ogóle 

przewidziane przez Prawodawcę.        

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający informuje, że w § 2, ust. 6 wzoru umowy nie występuje 

słowo „upustów”. 

PYTANIE 5: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 2, ust. 8. Wykonawca 

wnioskuje o zmianę nazwy OSD z ENION S.A. na TAURON Dystrybucja S.A.   

ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2, ust. 8 wzoru umowy w zakresie 

nazwy OSD z ENION S.A. na TAURON Dystrybucja S.A. 

 

PYTANIE 6: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 2, ust. 12. Wykonawca 

zwraca się prośba o uściślenie czym są w rozumieniu Zamawiającego inne pokrewne opłaty o 

których mowa w § 2, ust. 12.   

ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający wykreśla zapis w § 2, ust. 12 wzoru umowy „…lub innych 

pokrewnych opłat”. 
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PYTANIE 7: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ -Wzór umowy, § 3, ust. 2. Wykonawca 

wnosi o zmianę sposobu ustalania należności za energię elektryczną, ponieważ jest niezgodny 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa energetycznego i podatkowego. 

Uzasadnienie: Wykonawcy powinni dokonać kalkulacji ceny oferty brutto zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa: wartość brutto za przedmiot zamówienia (za całość 

zamówienia), powinna zostać obliczona w następujący sposób: 

cena netto za 1 KWh x wolumen = wartość netto oferty 

wartość netto oferty + VAT = wartość brutto oferty 

Szczegółowe zasady wystawienia faktur VAT zostały określone, na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej 106 ust. 8 ustawy o VAT, treścią rozporządzenia Ministra Finansów                

z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia 

faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 2012, poz. 1337). Wśród 

podstawowych elementów, jakie co najmniej winna zawierać faktura stwierdzająca sprzedaż, 

zostały określone w § 5, ust. 1 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym faktura 

stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in.: 

• miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, 

• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), 

• wartość towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwot 

podatku (wartość sprzedaży netto), 

• stawkę podatku, 

• sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na 

poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 

opodatkowaniu, 

• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na 

kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, 

• kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. 

Dodatkowo sposób rozliczania po cenie jednostkowej brutto będzie dla Wykonawcy dużym 

utrudnieniem w związku z faktem iż systemy bilingowe działają na ww. zasadach. 

Propozycja zmiany: 2. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną dla taryf określonych 

w załączniku odbywało się będzie za faktyczne zużycie energii elektrycznej na podstawie 

odczytu urządzeń pomiarowych (liczników) z zastosowaniem ceny jednostkowej za 1 kWh w 

wysokości: netto............. zł (słownie:..............................) 

ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 3, ust. 2 wzoru umowy na: 

Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną dla taryf określonych w załączniku odbywało 

się będzie za faktyczne zużycie energii elektrycznej na podstawie odczytu urządzeń 

pomiarowych (liczników)  z zastosowaniem ceny jednostkowej za 1 kWh w wysokości: 
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netto.........................zł (słownie: …………….……………………………………) za 1 kWh 

wraz z należytym podatkiem VAT w stawce …… % wynosi cenę brutto.........................zł 

(słownie: …………….……………………………………) za 1 kWh sprzedanej energii. 

PYTANIE 8: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 3, ust. 3, oraz SIWZ 

pkt. 17, ust. 17.2 (warunki dopuszczenia możliwość zmian postanowień zawartej umowy 

w zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania) Wykonawca zwraca się z prośba o 

umieszczenie zapisu znajdującego się w SWIZ, również w umowie w § 3, ust. 3: Cena 

jednostkowa o której mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie trwania umowy za 

wyjątkiem sytuacji w której zmianie ulegną przepisy prawa dotyczące podatku VAT lub 

podatku akcyzowego lub wprowadzeniu lub zmianie innych opłat lub podatków związanych z 

energią elektryczną lub zmianie przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów 

wpływających na koszt energii elektrycznej. 

ODPOWIEDŹ 8: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 8. 

PYTANIE 9: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 3, ust. 5. Wykonawca 

informuje że rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywają się w oparciu o zużycia 

energii elektrycznej przekazywane przez Państwa OSD. W przypadku jeżeli Wykonawca nie 

otrzyma zużycia energii elektrycznej nie ma możliwości wystawienia faktury VAT. W takiej 

sytuacji zapis zawarty przez Zamawiającego może doprowadzić do sytuacji gdzie 

Wykonawca poniesie kary umowne z przyczyn nieleżących po jego stronie. W związku z 

powyższym Wykonawca wnioskuje o dokonanie modyfikacji zapisu na następujący: 5. 

Wykonawca wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę w terminie do 14 dni od dnia 

zakończenia okresu rozliczeniowego. W miesiącach Grudzień okres należy wystawić                    

i dostarczyć fakturę do Zamawiającego do 10 dnia miesiąca. W przeciwnym razie 

Zamawiający naliczy kary umowne. Faktura VAT zostanie wystawiona po przekazaniu przez 

OSD Danych Pomiarowych i Wykonawca nie odpowiada za brak wystawienia faktury                  

w przypadku nie spełnienia przez OSD tego obowiązku.          

ODPOWIEDŹ 9: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 7. 

 

PYTANIE 10: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 3, ust. 6. Wykonawca 

zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę 
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wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.“ W ramach wyjaśnienia informujemy, 

iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty 

uznaje się dzień uznaje się dzień w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy 

podmiotu któremu należna jest zapłata. Sprawę tą reguluje także art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).   

ODPOWIEDŹ 10: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu § 3, ust. 6 wzoru umowy. 

 

PYTANIE 11: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 6, ust. 1a. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego co rozumiane jest 

jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy? 

ODPOWIEDŹ 11: Zamawiający informuje, że zapis ten odnosi się do punktu c) 

przedmiotowego ustępu 1, § 6 wzoru umowy. 

 

PYTANIE 12: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 7, ust. 1. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez rozszerzenie warunków 

wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem wejścia w życie umowy 

sprzedaży energii elektrycznej w przypadku umów już rozdzielonych jest: 

1. zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym OSD. 

2. przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy polegającej na zgłoszeniu umowy 

sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego OSD. 

W momencie weryfikacji zgłoszenia przez OSD jako pozytywne, umowa sprzedaży energii 

elektrycznej może wejść w życie. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o 

modyfikację zapisu na następujący: „Umowę sporządzono na czas określony do dnia .............. 

r. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia .............. r. 

nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, 

oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz 

nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji punktów poboru energii dokonanej przez operatora systemu 

dystrybucyjnego.“ 

ODPOWIEDŹ 12: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 6. 
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PYTANIE 13: Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 7, ust. 2. Wykonawca 

zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez równo terminowość w wypowiedzeniu 

umowy poprzez określenie takiego samego terminu dla Wykonawcy jaki i Zamawiającego. 

Wykonawca wnioskuje również o odpowiednie opisanie warunków i okoliczności w których 

strony mogą wypowiedzieć umowę zgodnie z ich kompetencjami. Dodatkowo, zgodnie z art. 

6b, ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, Wykonawca wnioskuje o dodanie poniższego zapisu: 

„Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź 

wstrzymać dostarczenie energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zalegał z zapłatą 

za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, a następnie 

pomimo powiadomienia go na piśmie po upływie tego terminu o zamiarze wypowiedzenia 

umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty, zaległości tych 

nie uregulował“       

ODPOWIEDŹ 13: Zamawiający nie modyfikuje zapisów § 7, ust. 2 wzoru umowy. 

PYTANIE 14: Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - Formularz oferty, oraz SIWZ pkt. 

12. Zgodnie z treścią formularza oferty, Zamawiający wymaga jedynie ceny jednostkowej 

netto i brutto za 1 kWh, natomiast w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące wskazania wartości 

zamówienia netto i brutto za całość zamówienia. W związku z zaistniałą rozbieżnością, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie wymogów oraz dostosowanie SIWZ i 

dokumentów poprzez: 

1. określenie warunków przedstawienia ceny za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, np.: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być 

przedstawiona następująco: cena jednostkowa za sprzedaż jednej kWh bez podatku 

VAT przemnożona przez szacowaną ilość zużytej w okresie trwania umowy energii 

(........... kWh), plus podatek VAT, to jest łącznie należność za sprzedaż energii                     

z podatkiem VAT (cena oferty); 

2. określenie w formularzu oferty miejsca na wyodrębnienie należnego podatku VAT 

zgodnie z zapisem w SIWZ 12.13 

3. wykreślenie zapisu z SIWZ 12.16 (zaokrąglenie cen do dwóch miejsc po przecinku). 

ponieważ nie jest on zgodny z formularzem oferty i zapisem w SIWZ 12.2. 

(zaokrąglenie cen do czterech miejsc po przecinku) 

4. wykreślenie zapisu 12.19. ponieważ nie jest on zgodny z przedmiotem zamówienia.       
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ODPOWIEDŹ 14: Zamawiający nie zmienia zapisów formularz oferty. Zamawiający 

wykreśla punkty 12.16 oraz 12.19 siwz. 

PYTANIE 15: Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - Formularz oferty Wykonawca 

informuje iż zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 16, Zamawiający nie wymaga wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, natomiast w załączniku nr 5 do SIWZ, pkt. 5 

znajduje się oświadczenie Wykonawcy o następującej treści: oświadczamy, że w przypadku 

wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów 

dot. wymogu wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku jeśli 

Zamawiający zadecyduje o wniesieniu zabezpieczenia, Wykonawca zwraca się z prośbą o 

określenie warunków niniejszego zabezpieczenia.     

ODPOWIEDŹ 15: Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego zapisu na formularzu oferty.  

W przypadku niewykreślenia tego zapisu Zamawiający nie będzie brał go pod uwagę w 

trakcie badania i oceny ofert. 

PYTANIE 16: Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Wykaz punktów poboru energii 

elektrycznej, oraz SIWZ pkt. 3 - opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z 

prośbą o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia, oraz załącznika nr 6 do SIWZ poprzez 

podanie zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej 

lub grup taryfowych. Dodatkowo Zmawiający podzielił wolumen energii elektrycznej na dwie 

części oświetlenie uliczne oraz inne taryfy, natomiast nie zostało podane w załączniku nr 6 do 

SIWZ, które punkty są zakwalifikowane do oświetlenia ulicznego a które nie. Wykonawca 

pragnie zwrócić uwagę na istotę opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ dokładniejsze dane 

udostępnione przez Zamawiającego pozwolą każdemu Wykonawcy biorącemu udział w 

postępowaniu na dokładniejszą kalkulację cenową.  

ODPOWIEDŹ 16: Zamawiający informuje, że w zał. Nr 6 do siwz – wykaz punktów w 

kolumnie „Grupa taryfowa” oznaczenie taryfy „O” odnosi się do oświetlenia ulicznego. 

Zużycie energii dla taryfo oświetlenia ulicznego oraz pozostałych taryf określone jest 

zbiorczo w opisie przedmiotu zamówienia siwz. 

 

 

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 

Treść wspomnianej prośby nr 4 z dnia 17 lipca 2014 r. jest następująca: 
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PYTANIE 1: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu 

obowiązywania i trybu rozwiązywania dotychczasowych umów sprzedaży energii 

elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii 

elektrycznej: 

- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy 

- okres wypowiedzenia 

- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej 

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego 

dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, że 

informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu 

rozpoczęcia sprzedaży dla tych produktów. 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 1, 2, 3. Ponadto Zamawiający informuje, że nie 

zawarł żadnej umowy w ramach akcji promocyjnej. 

 

PYTANIE 2:  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany 

sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy? 

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 1. 

 

PYTANIE 3:  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający posiada 

obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii? 

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 1. 

 

PYTANIE 4:  Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie 

po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 
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- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- datę zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE. 

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 4. 

 

PYTANIE 5: Czy zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej 

O11, były rozliczane w grupie taryfowej C11o, której okres rozliczeniowy jest tożsamy                 

z okresem rozliczeniowym dla grupy taryfowej, określonej przez Zamawiającego w SIWZ,            

a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grup taryfowych (ich symbolicznym 

oznaczeniu) ? Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgody na powyższe 

Wykonawca złoży odwołanie od zapisów SIWZ, w którym zaznaczy, że możliwość 

rozliczania w grupach taryfowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ pełni tylko 

ograniczona liczba Wykonawców. 

ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający informuje, dopuszcza inną nomenklaturę grup taryfowych 

jednak musi ona być zróżnicowana w celu identyfikacji. 

 

PYTANIE 6: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymieniony okres 

rozliczeniowy podany w § 3 ust /2-miesięczny/ Wzoru Umowy jest zgodny z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, działającego na 

terenie, na którym znajdują się punkty poboru? Proponujemy zmianę w zakresie dotyczącym 

okresu rozliczeniowego na zapis o treści: „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną 

odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego”. 

W drodze wyjaśnienia Wykonawca informuje, że rozliczenia są dokonywane na podstawie 

odczytów przesyłanych do wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na terenie 

którego znajdują się punkty poboru energii elektrycznej. Ponadto żaden z wykonawców nie 
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może zagwarantować, aby faktura rozliczeniowa za miesiąc grudzień została dostarczona do 

Państwa do 10 dnia miesiąca kolejnego, gdyż nie odpowiadamy za OSD, a to właśnie on 

przesyła odczyty. Nie możemy jako Wykonawca odpowiadać za terminowość 

przekazywanych danych pomiarowo-rozliczeniowych. 

ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 7. 

 

PYTANIE 7: Zwracamy się z prośbą o zmianę § 3 ust.9 Wzoru Umowy sprzedaży na zapis          

o treści: „5. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni od uzyskania danych 

pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

W drodze wyjaśnienia Wykonawca informuje, że po zakończeniu okresu rozliczeniowego 

OSD przesyła dane pomiarowe. Dopiero po ich uzyskaniu Wykonawca może wystawić 

faktury. 

ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający informuje, że zapis § 3 ust.9 ma inne brzmienie natomiast 

zapis § 3 ust.5 pozostaje bez zmian. 

 

PYTANIE 8: Zwracamy się z prośbą o zmianę § 3 ust.9 Wzoru Umowy sprzedaży na zapis           

o treści: „9. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie 

gospodarczym za dzień zapłaty uznaje dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek 

bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę regulują także art. 19a ust. 5 

pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 2011.               

Nr 177. Poz 1054 z późn. zm.) 

ODPOWIEDŹ 8:  

 

PYTANIE 9: Dotyczy §6 ust 1-3 Wzoru umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą                        

o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako 

odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację 

zapisów do treści: 

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody (straty).” 

PYTANIE 9: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 3, odpowiedź do pytania nr 10. 
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O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 5 

Treść wspomnianej prośby nr 5 z dnia 18 lipca 2014 r. jest następująca: 

PYTANIE 1: Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na 

sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest 

rozdzielona na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji? 

Jakie są terminy obowiązywania umów? Czy jest to Państwa pierwsza, czy kolejna zmiana 

sprzedawcy energii elektrycznej? 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 1, 2, 3 oraz w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 4, odpowiedź do pytania nr 1. 

 

PYTANIE 2:  Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty 

promocyjne lub lokalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty                        

z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązywanie takich umów może wiązać się                       

z zapłaceniem kar przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 4, odpowiedź do pytania nr 1. 

 

PYTANIE 3:  Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie 

po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych 

do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokali, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
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- datę zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE. 

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 4. 

 

PYTANIE 4:  Czy zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego Pełnomocnictwa do 

przeprowadzania procesu zmiany sprzedawcy? 

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 3. 

 

PYTANIE 5:  W związku z wystąpieniem obiektów rozliczanych wg grupy taryfowej G, 

prosimy o podanie dokładnego zużycia energii elektrycznej dla grup taryfowych G. Dopiero 

wtedy będzie można dokładnie obliczyć ceny energii elektrycznej. 

ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 3, odpowiedź do pytania nr 16. 

 

PYTANIE 6: Ponadto do załączonego wzoru umowy oraz SIWZ wnosimy następujące 

uwagi: 

1. Zgodnie z § 3 umowy zakupu energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik „Cena 

jednostkowa o której mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie trwania umowy”. Ponadto 

zapisy dotyczące utrzymywania stałej ceny przez czas obowiązywania umowy zawarte 

zostały w SIWZ, w tym np.: „Wszystkie ceny są ustalone na okres ważności oferty i nie będą 

podlegały zmianie.” (pkt 12.10 SIWZ) oraz „ Cena jednostkowa jest jednakowa dla 

wszystkich taryf. Określona przez Wykonawcę cena musi uwzględnić wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania Zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania 

czynności szczegółowo określonych w SIWZ oraz załącznikach, ewentualne bonifikaty, 

zniżki, upusty oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotów 

Zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację 

przedmiotu Zamówienia na warunkach i zasadach określonych w SIWZ.” (pkt 12.18 SIWZ). 
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Powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z postanowieniami pkt. 17 SIWZ, który stanowi, 

że „Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie ceny jeżeli w 

trakcie jej obowiązywania: 

- Ulegają zmiany w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku 

akcyzowego lub wprowadzania lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią 

elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na 

koszt energii elektrycznej. 

-Zostaną wprowadzone nowe podatki lub opłaty o charakterze publicznoprawnym”. 

2. Sugerujemy doprecyzowanie §3 ust. 5 zd.3 Umowy poprzez dodanie, że zamawiający 

naliczy kary umowne w wysokości określonej w § 6 ust. 1 lit. c Umowy. 

3. Umowa zawiera 2 ustępy nr 5 w § 3. 

4. W § 3 ust. 5 (drugim z kolei) proponujemy zastąpienie pojęcia „Sprzedawca” pojęciem 

„Wykonawca”, który został zdefiniowany w Umowie, w przeciwieństwie do Sprzedawcy. 

5. W § 3 ust. 4 i 5 Umowy sugerujemy usunięcie po sformułowaniu „ w miesiącu Grudniu” 

słów: „okres należy”. 

6. Proponujemy zmianę § 6 ust 3 Umowy poprzez przyznanie uprawnienia do naliczenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej także Wykonawcy. 

7. Zwracam uwagę, że w § 7 ust. 1 mimo zastrzeżenia, że umowa została zawarta na czas 

określony brak jest terminu końcowego obowiązywania Umowy. Termin ten wynika 

wprawdzie z SIWZ, jednakże strony w Umowie powinny uzgodnić zarówno termin 

początkowy jak i końcowy trwania tej Umowy. 

8. Sugerujemy doprecyzowanie § 7 ust. 1 zd. 2 Umowy w następujący sposób : „Strony 

ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …….r. nie wcześniej 

jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie 

wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie niniejszej umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy on …świadczenie 

usług dystrybucji. 

9. Należy także zauważyć rozbieżność i wątpliwości jakie budzą zapisy w SIWZ: 

- Zgodnie z pkt. 12.2. Cenę jednostkową należy podać jako netto oraz brutto (z podatkiem 

VAT) w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.”. Z kolei w pkt. 

12.16 Zamawiający wskazał, że „Ceny należy podawać w POLSKICH ZŁOTYCH w zapisie 

liczbowym i słownie (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku”. 
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- w pkt. 3.1. SIWZ Zamawiający zastrzegł, że ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom. 

- Natomiast w pkt. 10.10 SIWZ zawarto zapis, że „Wykonawca jest obowiązany wskazać               

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powtórzyć podwykonawcom”. 

Powyższe może powodować wątpliwości czy wykonywanie przedmiotu zamówienia przy 

udziale podwykonawcy jest dopuszczalne czy też nie. Ponadto Zamawiający nie dopuścił 

składania ofert częściowych. 

- rozbieżności w zakresie podawania ceny, w szczególności pomiędzy pkt. 12.2 a pkt. 12.16 

zostały opisane już powyżej.  

- w pkt. 13.14 i 13.15 SIWZ zawierającym kryteria odrzucenia oferty wskazano, że 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jest niezgodna z ustawą”., nie określono jednak o jaką 

ustawę chodzi a pojęcie „ustawa” nie zostało w SIWZ zdefiniowane. 

- w pkt. 16.1. SIWZ Zamawiający wskazał, że „W danym postępowaniu wniesienie 

zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy nie jest wymagane.” Jednocześnie 

wielokrotnie w SIWZ odnoszono się do „zabezpieczenia należytego wykonania umowy” (np. 

pkt 8.30, 14.9, 15.4). Skoro Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, zapisy dotyczące tego zabezpieczenia powinny zostać z SIWZ usunięte. 

Nie powinny one w szczególności być wskazane jako podstawa do zatrzymania przez 

Wykonawcę wadium wraz z odsetkami. 

- w pkt. 13.16 i 13.21 Zamawiający odwołuje się do pkt. 14.6 lit. c, którego w SIWZ nie ma. 

ODPOWIEDŹ 6: 

1. Zapis pozostaje bez zmian. 

2. Zapis pozostaje bez zmian. 

3. Dokonano korekty numeracji ust. w § 3. 

4. Zapis pozostaje bez zmian. 

5. Zapis pozostaje bez zmian. 

6. Zapis pozostaje bez zmian. 

7. Zamawiający do § 7 ust. 1 dodaje zapis „Termin zakończenia umowy upływa z dniem 

30.09.2017 r.”. 

8. Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w sprawie 

SIWZ nr 1, odpowiedź do pytania nr 6. 

9. Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w sprawie 

SIWZ nr 3, odpowiedź do pytania nr 14. Zamawiający wykreśla punkty 10.10. 

Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w sprawie 
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SIWZ nr 3, odpowiedź do pytania nr 15, ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zapisy 

odnoszące się do zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mają 

zastosowania. Zamawiający wykreśla z pkt. 13.16 zapis „z zastrzeżeniem pkt 14.6 

lit. c” i z pkt 13.21 siwz zapis „, o której mowa w pkt 14.6 lit. c”. 

  

 

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 6 

Treść wspomnianej prośby nr 6 z dnia 21 lipca 2014 r. jest następująca: 

PYTANIE 1: pkt. 7.1. ppkt. 3 siwz poprzez wskazanie ile dostaw i o jakim wolumenie żąda 

przedstawienia Zamawiający w wykazie dostaw 

ODPOWIEDŹ 1:  Minimum jedno odpowiadające przedmiotowo zamówienia. 

 

PYTANIE 2: sprecyzowanie, czy łączny wolumen przez cały czas trwania umowy tj. do 

30.09.2017 r. wynosi 1 652 411 kWh.  

ODPOWIEDŹ 2: Tak, jest to szacunkowy wolumen obliczony na podstawi zużycie energii 

elektrycznej z poprzednich lat. 

 

PYTANIE 3: Wykonawca wnosi o zmianę zapisów: Pkt 5.1 siwz poprzez skrócenie terminu 

wykonania zamówienia maksymalnie do 31.12.2016 r. Wykonawca wyjaśnia, że na rok 2017 

znacznie utrudniona jest możliwość kalkulacji ceny oferty. Z uwagi na odległy termin 

realizacji zamówienia tj. do 30.09.2017 r. cena jaką Wykonawca będzie mógł zaproponować 

będzie znacznie wyższa od tej na 2016 r. 

ODPOWIEDŹ 3: Zapisy pkt 5.1 siwz pozostają bez zmian. 

 

PYTANIE 4: § 1 wzoru umowy poprzez określenie zgodnie z zapisami siwz, że sprzedaż 

dokonywana jest na potrzeby oświetlenia ulicznego, oświetlenia dróg, ulic i placów oraz do 

pozostałych punktów na terenie Gminy Gnojnik.     

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający dokonuje korekty zapisu § 1 wzoru umowy i otrzymuje on 

brzmienie: „Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do sprzedaży 

energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.  z 2006 r. Nr 89 poź.625 z późn. 

zm.), do punktów poboru energii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
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PYTANIE 5: § 6 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych za zwłokę                   

w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe wystawianie i dostarczanie faktur do 

100 zł za każdy dzień zwłoki. 

ODPOWIEDŹ 5: Zapisy pozostają bez zmian. 

 

PYTANIE 6: § 7 wzoru umowy poprzez określenie terminu zakończenia umowy. 

ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający udzielił wyjaśnień na pytanie w odpowiedzi na zapytanie w 

sprawie SIWZ nr 5, odpowiedź do pytania nr 6, ust. 7.  

 

PYTANIE 7: § 8 wzoru umowy wprowadzenie jednakowego jednomiesięcznego terminu 

wypowiedzenia umowy zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.    

ODPOWIEDŹ 7: Zapis pozostaje bez zmian. 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 


