
Zarzecze, dnia 7.12.2018 r.  

ZP.271.38.2018 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego UG.271.38.2018 w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY 

ZARZECZE NA ROK 2019” 

Wójt Gminy Zarzecze, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) składa wyjaśnienia: 

 

Wykonawca nr 1: 

Pytanie 1  

Dotyczy § 5  ust. 2 pkt. h) Wzoru umowy Czy Zamawiający do wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wyrazi zgodę na 

zastosowanie wzoru Pełnomocnictwa  stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?  

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił 

będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego 

ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa 

stosowanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy § 7  ust. 3 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego 

zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie 

obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty 

podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone  

o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich 

wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."  

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść § 7 ust. 3 wzoru Umowy, zgodnie  

z sugestią Wykonawcy. 

  

 



Pytanie 3 

Dotyczy pkt. 19 SIWZ oraz §  7 ust. 9 Wzoru umowy, w  pkt. 19 SIWZ  jako składnik 

kryterium wyboru wskazują Państwo „Termin Płatności – E” z którego wynika, że termin 

płatności faktury 14 dni otrzymuje 40 pkt (co wraz z kryterium ceny 60 pkt daje  razem 

100 pkt). Natomiast w §  7 ust. 9 widnieje zapis „Wynagrodzenie płatne będzie przez 

Odbiorcę/Płatnika w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę (…)” Zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwego 

 terminu płatności faktur oraz jednocześnie o zmianę zapisów SIWZ lub  Wzoru mowy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt 19 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dotyczące sposobu przyznania punktów w kryterium „Termin 

płatności”. Obecnie zapis wygląda następująco: 

Kryterium „Termin płatności –E ” 

 Punkty przyznane za kryterium „TERMIN PŁATNOŚCI – E”: 

 14 dni – 20 pkt 

 21 dni – 25 pkt 

 30 dni – 40 pkt 

 

Pytanie 4 

Dotyczy §  7 ust. 9 Wzoru umowy, Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako 

datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 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 treści zapisu 

w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis § 7 ust. 9 projektu umowy. 

  

Pytanie 5 

Dotyczy §  7 ust. 11  pkt. a)-d) Wzoru umowy Wnioskujemy o wykreślenie 

przedmiotowych Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego 

obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku 



terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą  

o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez usunięcie pkt. od a) do d ) 

w §  7 ust. 11, poprzez pozostawienie zapisu, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.” 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się sugestii Wykonawcy, tym samym modyfikując 

§ 7 ust. 11 projektu umowy. 

  

Pytanie 6 

Dotyczy §  9 ust. 6  Zwracamy się o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu ” 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

strony mogą złożyć do 31.12.2018 r. poprzez  wprowadzenie zmiany „(…) Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy strony mogą złożyć do 31.12.2019 r.”  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej poprawy projektu umowy w § 9 ust. 6 

dotyczącej daty.  

 


