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Dotyczy: Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien

publicznych pn. Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r.

do 31.12.2022r., numer sprawy GSR.271.8.2021.KG.

Niniejszym zamawiajqcy - Gmina Wielgie - udziela wyjasnien 1 odpowiedzi na pytania 1 wnioski, ktore

wptyn^ty do zamawiajqcego w dniu 27.07.2021.

Wszyscy Wykonawcy

Pytanie 1. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §12 ust. 7

Zamawiajqcy okreslit, iz w pewnych okolicznokiach ztozona reklamacja powoduje wstrzymanie

ptatnosci faktury przez Zamawiajqcego. Informujemy, ze zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego,

dotyczqcego obowi^zku spetnienia swiadczeh wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiqzujqcymi
w obrocie profesjonainym, ztozenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiqzku terminowej

zaptaty naleznoki. W zwi^zku z powyzszym, zwracamy si^ z prosbq o odpowiedniq modyfikacj^

przedmiotowego zapisu do stow „Ztozenie reklamacji w zadnym przypadku nie zwalnia

Zamawiajqcego z obowiqzku terminowej zaptaty nalezno^ci. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcy

reklamacji w zakresie rozliczen, Zamawiaj^cemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury."

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 2. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 8

Wykonawca zwraca si^ z prosbq o usuni^cie przedmiotowego zapisu. Wykonawca nie moze ponosic

odpowiedzialnosci za rzetelnosc danycti, przekazywanycti przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Zamawiajqcego.

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanych zmian. W opisanej sytuacji zamawiaj^cy zobowi^zany

b^dzie do ztozenia reklamacji, ktorq wykonawca winien rozstrzygn^c w terminie do 14 dni.

Pytanie 3. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - § 12 ust. 8

Wykonawca zwraca si? z prosbq o dodanie zapisu iz „Ztozenie reklamacji w zadnym przypadku nie

zwalnia Zamawiajqcego z obowiqzku terminowej zaptaty naleznoki. Po rozpatrzeniu przez

WykonawcQ reklamacji w zakresie rozliczeh, Zamawiaj^cemu zostanie wystawiona stosowna korekta

faktury", gdyz w obecnym ksztatcie zapis moze prowadzic do naduzyc ze strony Zamawiajqcego.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiaj^cy nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 4. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §13

Wykonawca informuje, ze zgodnie z mozliwokiami dziatania systemu bilingowego, na fakturach

wskazane b^d^ dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres)

zostan^ wpisane pod pozycjq "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, ze takie

rozwiqzanie dotyczqce wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiaj^cego.

Odpowiedz na pytanie 4

Zamawiaj^cy akceptuje wskazane rozwi^zanie.
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Pytanie 5. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §13 ust.6

Wykonawca zwraca si^ z prosbq o wyjasnienie czy Zamawiajqcy dopuszcza wystawianie faktur

papierowych?

Odpowiedz na pytanie 5

Tak.

Pytanie 6. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §14 ust. 2

Zwracamy si^ z prosbq o zmian^ powyzszego na zapis o treki: „2. Wykonawca wstrzymuje sprzedaz

energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiaj^cy zwieka z zaptatq za pobranq energi^ elektrycznej

CO najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu ptatnosci."

Informujemy, ze zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiqzek pisemnego

powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-

dniowego terminu na zaptat^ naleznosci dotyczy jedynie odbiorcow w gospodarstwacti domowych.

Przepisy ustawy nie naktadajq natomiast takiego obowiqzku w przypadku pozostafej grupy

odbiorcow.

Odpowiedz na pytanie 6

Zamawiaj^cy akceptuje wskazane rozwi^zanie.

Pytanie 7. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §18 ust. 5

Zwracamy uwagQ na fakt, iz wskazany w przedmiotowym zapisie termin na zaptat^ noty

obciqzeniowej moze bye niemozliwy do spetnienia z przyczyn obiektywnie niezaleznych od

Wykonawcy. Wykonawca zwraca si^ zatem z prosbq o wydtuzenie terminu na zaptat^ noty

obciqzeniowej do 14 dni od daty wptywu do Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 7

Zamawiaj^cy dokonuje zmiany tresci ust.5, ktory otrzymuje brzmienie:

„5. Karq umownq Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu (Nabywcy / Odbiorcy) na podstawie

otrzymanej noty obciqzeniowej na wskazany rachunek bankowy, w terminie 5 dni roboczych od daty

wptywu do Wykonawcy. IV przypadku braku sptaty w wyznaczonym terminie Zamawiajqcy (Nabywca

/ Odbiorca) na podstawie niniejszej Umowy ma prawo potrqcic naliczonq karq umownq z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy."

Pytanie 8. Dotyczy Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §18 ust. 6

Wykonawca informuje, ze ewentuainq szkod^ Zamawiaj^cego stanowi roznica w cenie zakupu energii

elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty

wytonionego w post^powaniu Wykonawcy.

W zwiqzku z powyzszym zwracamy si^ z prosbq o okreslenie, iz „ Zwrot kosztow z tytutu zakupu

energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego b^dzie stanowit roznic^ mi^dzy kosztami energii

zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, ktora byta zakupiona na podstawie umowy

sprzedazy zawartej z wybranym Wykonawcy."

Odpowiedz na pytanie 8

Zamawiajqcy nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 9. Dotyczy Rozdz. XVI SWZ oraz Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §19

W zwiqzku z ogtoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikajqcymi z tej sytuacji ograniczeniami

tectinicznymi w zakresie stosowania przez wykonawcow komunikacji z zamawiajqcymi w formie

tradycyjnej, Wykonawca zwraca siq z prosbq o potwierdzenie informacji czy Beneficjent/Beneficjenci



w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, przyjmq gwarancj^
wystawionq w formie elektronicznej?

Odpowiedz na pvtanie 9

Tak

Pytanie 10. Dotyczy Rozdz. XVI SWZ oraz Zat. 8 do SWZ- Istotne postanowienia Umowy - §19

Wykonawca zwraca sIq z zapytaniem czy Zamawiajqcy w dniu rozstrzygnlQcia post^powania lub w

nast^pnym dniu roboczym przekaze Wykonawcy informacj? o adresach mailowych (w przypadku

gwarancji wystawianych w formie elektronicznej) bqdz adresach wraz ze wskazaniem osoby z imienia

i  nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na ktore maj^ zostac

przestane dokumenty potwierdzajqce udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(gwarancje bankowe) oraz informacj^ o rachunkach bankowych, na ktore majq byd wnoszone
zabezpieczenia w formie pieni^znej

Odpowiedz na pvtanie 10

InformacjQ o rachunkach bankowych i / lub adresach e-mail zamawiaj^cy przekazq w terminie do 5
dni roboczych od daty wyboru wykonawcy. Gwarancji / Por^czenie na pismie (w formie papierowej)
wykonawca zobowiqzany b^dzie przestac na adresy zamawiajqcych b^dqcych stronami Umow.

Pytanie 11. W zwiqzku z ogtoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikaj^cymi z tej sytuacji

ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawcow komunikacji z

zamawiajqcymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca si^ z prosbq o potwierdzenie czy

Zamawiajqcy dopuszcza podpisanie umow drog^ korespondencyjn^ lub w formie elektronicznej?

Odpowiedz na pvtanie 11

Zamawiajqcy przewiduje podpisanie wszystkich umow w tym samym czasie, we wskazanym przez

zamawiajqcego miejscu, z zachowaniem rezimu sanitarnego. W tym celu wykonawca, ktorego oferta

wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, otrzyma zaproszenie na podpisanie umow. Zamawiajqcy

dopuszcza zawarcie umow drogq korespondencyjnq wytqcznie w sytuacji zaostrzenia sytuacji

epidemicznej kraju. W takim przypadku strony uzgodniq szczegotowo sposob zawarcia umow oraz

przekazania dokumentacji i Petnomocnictw

Pytanie 12.

Wykonawca zwraca si^ z wnioskiem o zgod^ na udost^pnianie Zamawiaj^cemu faktur VAT za

posrednictwem kanatow elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustaw^ z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U. 2020 poz. 106 z pozn. zm.), na zasadach

okreslonych w Regulaminie Wykonawcy przesytania faktur VAT za posrednictwem kanafow

elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyzsza

zgoda zwolnitaby Wykonawcy z obowiqzku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie

papierowej. Dzi^ki temu rozwiqzaniu Zamawiaj^cy otrzyma dokument w momencie jego

wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesytki lub znacznego opoznienia w jej

dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma rowniez aspekt ekologiczny, przyczyni siQ do

wspolnego dbania o srodowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcjQ

papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedz na pvtanie 12

Zamawiaj^cy nie dokonuje wnioskowanych zmian. W^T/
mgr Tadeusz Wiewidrski

Odpowiedzi sq wiqzgce dia wszystkich Wykonawcow.


