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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.2.3.2017  Gnojnik, dnia 24.04.2017 r. 

 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania nr 3 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 wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 3 ust. 5 Załącznika nr 

5 poniższym zapisem: 

„5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej 

Dane do Faktury: 

Nabywca: Gmina Gnojnik 

Adres: 32-864 Gnojnik 363 

NIP: 869-11-86-447 

Odbiorca: Urząd Gminy Gnojnik 

W przypadku braku możliwości wpisania na fakturze profilu Odbiorca należy w profilu 

Nabywca wpisać: Gmina Gnojnik – Urząd Gminy Gnojnik”. 

ODPOWIEDŹ 1: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 3 ust. 6 Załącznika nr 

5 poniższym zapisem: 
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„6. Należność Sprzedawcy będzie regulowana przez Zamawiającego w formie przelewu na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia wystawienia 

faktury”.   

W przypadku braku zgody czy Zamawiający uzna za datę wpływu faktury dzień otrzymania 

faktury drogą elektroniczną? 

Wykonawca wnosi o zapis, aby termin faktury był płatny od dnia wystawienia, Wykonawca 

może zaproponować Zamawiającemu dodanie dodatkowych np. 7 dni do terminu płatności. 

ODPOWIEDŹ 2: Odpowiedź została udzielona w Odpowiedzi na zapytania nr 1 w sprawie 

SIWZ z dnia 24 kwietnia 2017 r. –odpowiedź na pytanie nr 8. Ponadto, zamawiający 

dopuszcza przesłanie faktury drogą elektroniczną do druku tylko w formacie PDF. 

Zamawiający nie dopuszcza przesłania skanu faktury lecz tylko i wyłącznie wygenerowany 

dokument w postaci lub przekształcony na PDF.  

 

PYTANIE 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 3 ust. 7 Załącznika nr 

5 poniższym zapisem: 

„7. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”. 

ODPOWIEDŹ 3: Odpowiedź została udzielona w Odpowiedzi na zapytania nr 1 w sprawie 

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

 

 

PYTANIE 4:  Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu § 6 Załącznika nr 5. 

ODPOWIEDŹ 4: Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. 

 

PYTANIE 5:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 3 ust. 2 Załącznika nr 

5 poniższym zapisem: 

„2. Cena jednostkowa o której mowa w ust. 1 ulegnie zmianie w okresie trwania umowy 

wyłącznie w przypadku: 

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT  

- ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.” 

ODPOWIEDŹ 5: Odpowiedź została udzielona w Odpowiedzi na zapytania nr 1 w sprawie 

SIWZ z dnia 24 kwietnia 2017 r. –odpowiedź na pytanie nr 4 

 

PYTANIE 6:  Wykonawca zwraca się z prośbą o informację jaki jest okres obowiązywania 

oraz wypowiedzenia aktualnych umów na dostawę energii elektrycznej oraz kto będzie 

odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? 
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ODPOWIEDŹ 6: Aktualna umowa na dostawę energii elektrycznej zawarta jest na czas 

nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi 14 dni po złożeniu wypowiedzenia w formie 

pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Kwestia podmiotu 

odpowiedzialnego za wypowiedzenie umów została rozstrzygnięta w Odpowiedzi na 

zapytania nr 2 w sprawie SIWZ z dnia 24 kwietnia 2017 r. –odpowiedź na pytanie nr 2 

 

PYTANIE 7:  Ze względu na rozbieżne dane w SIWZ oraz Załączniku nr 5 Wykonawca 

prosi o informację kto jest Operatorem systemu dystrybucyjnego. 

ODPOWIEDŹ 7: Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja S.A.  

 

PYTANIE 8:  Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada 

Zamawiający jest umową na czas określony zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej (nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub 

umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw energii 

elektrycznej jest powiadomienie OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub 

umowy kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej. Zgodnie IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone 

przez Wykonawcę na co najmniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży w ramach nowej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, 

iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od 19.05.2017 r. tym bardziej, że dzień składania 

ofert w postępowaniu został wyznaczony na 25.04.2017 r.  

Rozpoczęcie dostaw w przypadku umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie 

możliwe dopiero po podjęciu następujących czynności: 

- Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak 

również od postanowień przepisów Prawa zamówień publicznych i jest to okres minimum 13 

dni, w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty zostaną złożone 

w sposób wybrakowany  

i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie.  

- Przygotowanie treści umowy oraz dokumentów rejestrowych oraz podpisanie  

i przekazanie dokumentów do Wykonawcy etap zależny od Zamawiającego – 2 dni. 

- Zawarcie umowy – 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.  

- Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z lRiESD procedura trwa co 

najmniej 21 dni.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu 

rozpoczęcia dostawy tak, aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie 
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obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z 

dniem 01.06.2017 r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym, 

ale jednak nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy z 

właściwym OSD oraz skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas 

Zamawiający kupował energię elektryczną. 

ODPOWIEDŹ 8: Odpowiedź została udzielona w Odpowiedzi na zapytania nr 2 w sprawie 

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

 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 


