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         Wszyscy Wykonawcy 

     WYJAŚNIENIA NR 1 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa	energii	elektrycznej	dla	potrzeb	Gminy	

Lipnica	Wielka	oraz	jednostek	organizacyjnych	Gminy	Lipnica	Wielka	w	roku	2018”		

    - nr sprawy 271.14.2017  

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 z późno zm.) Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących zapisów 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 

Pytanie nr 2 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 3 

3. 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 Zamawiającego 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
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Pytanie nr 4 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od 

Wykonawcy zmian 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 Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 5 

5. Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów i kto będzie odpowiedzialny za ich 
wypowiedzenie ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Umowy na sprzedaż energii są na czas określony tj. do 31.12.2017 r.,.  

Na  Wykonawcy ciąży obowiązek skutecznego  rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży 
energii elektrycznej a także pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy,   
wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu 
sprzedawcy energii elektrycznej- zgodnie z załączonym do SIWZ  wzorem pełnomocnictwa.  

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej (edytowalnej), oraz niezbędne 
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

Pytanie nr 6 

6. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Czas rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym. 

Pytanie nr 7 

7. Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców energii 

elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.01.2018r. Zgodnie z Instrukcją 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi 

zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. W związku z tym, ze względu na procedury 

przetargowe, żaden Sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi od 01.01.2018 r. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak,  Zamawiający w  rozdziale IV SIWZ zastrzegł: 	

	Termin	wykonania	przedmiotu	zamówienia	

Termin	rozpoczęcia	świadczenia	dostaw:	od	dnia	01/01/2018r.	

Termin	zakończenia	świadczenia	dostaw:	do	dnia	31/12/2018r.	

przy	 czym	 sprzedaż	 rozpocznie	 się	nie	wcześniej	niż	 z	dniem	 skutecznego	 rozwiązania	

dotychczasowych	 umów	 sprzedaży	 energii	 elektrycznej	 a	 także	 po	 pozytywnie	

przeprowadzonej	procedurze	zmiany	sprzedawcy.			

 
 

Zamawiający informuje,  iż powyższe pytania i odpowiedzi do SIWZ stanowią jej integralną 

część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na 

konieczność przedłużenia terminu składania ofert, dlatego też Zamawiający informuje, iż 

terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

Opublikowano na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy którzy złożyli zapytania 

2.a/a                Bogusław Jazowski 

         Wójt Gminy Lipnica Wielka 


