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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.2.1.2017  Gnojnik, dnia 24.04.2017 r. 

 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-04-18 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: 

 

 "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy 

Gnojnik" 
 

 

PYTANIE 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą 

korespondencyjną? 

ODPOWIEDŹ 1: Tak  

 

PYTANIE 2: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza 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 skumulowania się znacznej kwoty za energię 

elektryczną na rzecz Sprzedawcy? 

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych.  

 

PYTANIE 3:  Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej? 

ODPOWIEDŹ 3: W chwili obecnej Zamawiający posiada popisaną umowę rezerwową na 

sprzedaż energii elektrycznej z Tauron Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie  
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PYTANIE 4:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie 

niezależnych od Wykonawcy zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  

a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej 

ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? 

ODPOWIEDŹ 4: Możliwe przypadki zmiany wynagrodzenia wykonawcy przewidziane są w 

SIWZ w Rozdziale 19 p.3. pp. 2.  

Do wzoru umowy wprowadzono następujący zapis: „… z wyłączeniem przypadków 

określonych w SIWZ w Rozdziale 19 p.3. pp. 2.” 

 

PYTANIE 5:  Czy będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych 

PPE? 

ODPOWIEDŹ 5: Będzie to kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych PPE.  

 

PYTANIE 6:  Czy po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże po 3 ostatnie faktury   

dla każdego PPE celem weryfikacji  szacowanego rocznego zużycia? 

ODPOWIEDŹ 6: Tak   

 

PYTANIE 7:  Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., 

sygn. Akt III CZP 164/94 Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych 

momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem 

rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie 

rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie – tą samą kwotą 

– rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku 

wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit („ma”), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje 

uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi.   

W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą 

następuje umorzenie ( wygaśnięcie) zobowiązania – zgodnie z postanowieniami Sądu 

Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z propozycją 

zmiany zapisu §3 ust. 7 wzoru umowy na zapis, który mówi o terminie wykonania 

zobowiązania z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela. 

ODPOWIEDŹ 7: Zapisy wzoru umowy w tej kwestii pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 8:  Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca 

nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może 

powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatność. Ponadto, w świetle 
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przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia 

otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, 

a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego 

odprowadzania podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. A) ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póź. Zm.) stanowi,  

iż w przypadku dostaw energii elektrycznej  obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego  

z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący 

sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 

wystawienia”. 

ODPOWIEDŹ 8: Zapisy wzoru umowy w tej kwestii pozostają bez zmian. 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 


