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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.2.2.2017  Gnojnik, dnia 24.04.2017 r. 

 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania nr 2 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: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest 

świadomy, iż ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia dostaw od 19.05.2017 r.  

nie będzie możliwy do spełnienia przez żadnego Sprzedawcę?  

Uprzejmie informujemy, iż dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz 

uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu 

zmianę sprzedawcy. W przypadku zmiany sprzedawcy należy dokonać zgłoszenia umowy 

sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia – Art. 4j ust. 6 

Ustawy Prawo energetyczne oraz należy wziąć pod uwagę Art. 94 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych i terminy z niego wynikające (na które się Państwo powołujecie  

w przedmiotowym postepowaniu), zatem najwcześniejszym z możliwych terminów  

na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej jest 01.06.2017r. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia dostaw na 01.06.2017 r.? 

Prosimy również o dostosowanie SIWZ do powyższych zmian. 

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający dzień 19 maja 2017 r. określił jako szacunkowy termin 

rozpoczęcia dostaw. Natomiast pkt. 3.1 SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia ściśle określa 

warunki zmiany sprzedawcy i termin rozpoczęcia dostaw.  
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PYTANIE 2: Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie 

po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- 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; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny 

 - numer PPE 

oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo, 

- dokument nadania numeru NIP, 

- dokument nadania numeru REGON, 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 

tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne. 

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający przekaże dane  na temat dotychczasowego dostawcy energii 

oraz operatora systemu dystrybucyjnego i udzieli pełnomocnictwa wyłonionemu Dostawcy w 

celu zebrania potrzebnych danych. 

 

PYTANIE 3:  Z uwagi na bardzo krótki termin na przeprowadzenie procesu zmiany 

sprzedawcy zwracamy się z prośbą o podanie terminu, w którym zostaną przekazane 

dokumenty zgodnie z pytaniem nr 2. 
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ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający przekaże dane zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 3 w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.  

 

 

PYTANIE 4:  Dotyczy pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ zdanie pierwsze. 

Zwracamy się z prośbą o poprawę lub wykreślenie zdania, gdyż niedotyczy ono przedmiotu 

zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 4: Dokonano korekty zapisu p. 3 ppkt. 3.1 SIWZ zdanie pierwsze  

 

PYTANIE 5:  Dotyczy pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ zdanie: „Zamawiający zastrzega, że ze.....“ 

Zwracamy się z prośbą o poprawę lub wykreślenie zdania, gdyż w innych częściach SIWZ 

(pkt 8 oraz formularz ofertowy) dopuszczacie Państwo udział podwykonawców. 

ODPOWIEDŹ 5: Dokonano korekty zapisu SIWZ pkt. 8.1 

 

PYTANIE 6:  Czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej 

O11,  były rozliczane w grupie taryfowej C11o, dla których okresy rozliczeniowe są tożsame 

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 spełni tylko 

ograniczona liczba Wykonawców. 

ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający dopuszcza zmianę tylko i wyłącznie nomenklatury grup 

taryfowych.  

 

PYTANIE 7:  Dotyczy § 2 ust. 4 Wzoru Umowy. 

Zwracamy sie z prośbą o zmianę w powyższym zdaniu słowa upustów na bonifikatę, gdyż 

takie określenie występuje w ww ustawie. 

ODPOWIEDŹ 7: Zapisy § 2 ust. 4 Wzoru Umowy  pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 8:  Dotyczy § 3 ust. 6 Wzoru Umowy. 

Informujemy, że w chwili podpisywania umowy nie bedzie jeszcze znany nr konta 

bankowego na jaki należy dokonywać płatności. Jest on generowany systemowo po 

wystawieniu pierwszej faktury, jako indywidualny nr dla każdego z Płatników. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany zapisu do treści: 
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„Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni licząc od dnia wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury.“ 

ODPOWIEDŹ 8: Zapisy § 3 ust. 6 Wzoru Umowy  pozostają bez zmian. 

 

PYTANIE 9:  Dotyczy § 3 ust. 7 oraz ust. 12 Wzoru Umowy. 

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 

świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie 

gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną  

na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje 

się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

ODPOWIEDŹ 9: Odpowiedź została udzielona w Odpowiedzi na zapytania nr 1 w sprawie 

SIWZ z dnia 24 kwietnia 2017 r. –odpowiedź na pytanie nr 7.  

 

PYTANIE 10:  Dotyczy § 6 ust. 1 Wzoru Umowy. 

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych  

w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia zdaniem Wykonawcy 

może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze 

sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości 

kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże 

się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom 

kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego 

elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu 

ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. 

ODPOWIEDŹ 10: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 11:  Dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru Umowy. 

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „... oraz nie wcześniej niż po 

pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy“. 

Jest to zapis który przytoczyliście Państwo w opisie przedmiotu zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 11: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 12:  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający 

dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
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ODPOWIEDŹ 12: Odpowiedź została udzielona w Odpowiedzi na zapytania nr 1 w sprawie 

SIWZ z dnia 24 kwietnia 2017 r. –odpowiedź na pytanie nr 1.  

 

PYTANIE 13:  Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ  

w wersji edytowalnej. 

ODPOWIEDŹ 13: Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w wersji 

edytowalnej.  

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 


