
 
 

Przytyk, dnia 07 grudnia 2015r. 
  
 
znak postępowania: ZP. b. 272.3.2015 
 
                                                              
 
                                                                                  
                                                                                 

                          
 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. 
 
 

Dotyczy postępowania pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej                                
obejmująca  sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 
na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych. 
 
                     Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57,  otrzymał w dniu 
03 grudnia 2015 r. zapytanie  dotyczące SIWZ; 
 
          1. Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących 
sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne 
stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia 
zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012, poz.1059 z 
późn.zm.).Wzory te są także uzgodnione z Operatorem systemu Dystrybucyjnego S.A. oraz 
posiadają zapisy wynegocjowane z OSD.W związku z tym , iż wzór umowy przedstawiony 
przez Zamawiającego nie posiada wszystkich niezbędnych zapisów, zwracamy się z 
zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze 
umownym  Wykonawcy zatwierdzonym przez zarząd Spółki, który uwzględniał będzie 
postanowienia zamawiającego ? 
W przypadku braku zgody, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dołączenia do umowy 
regulaminu wykonywania umów kompleksowych, stosowanego przez Sprzedawcę oraz 
Załącznika Technicznego z danymi punktu  poboru energii elektrycznej (warunki świadczenia 
usług kompleksowych). 
         2.  Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza 
podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
         3. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 13 ust.1 Wzoru umowy na zapis o 
treści:”1.należności wynikające z faktu Vat będą płatne w terminie 30 dni od daty ich 
wystawiania”. 
W ramach wyjaśnień, informujemy iż faktury za energię elektryczną wysyłane listem 
zwykłym, a co za tym idzie wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie 
Zamawiający otrzyma fakturę Vat, co może powodować komplikacje przy ustalaniu 
prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie 
terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić 
prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie w przypadku 
nieterminowego dostarczenia faktury , Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację 
dotyczącą terminu dostarczenia faktury. Ponadto systemy bilingowe generują terminy 
płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej. 
 



Zamawiający wyjaśnia , że  : 
      Ad.1. Zgodnie z zapisem pkt. XII ppkt.7 cyt;” Zamawiający dopuszcza możliwość 
zawarcia Umowy na wzorach umowy powszechnie stosowanych przez Wykonawcę”. 
Jednocześnie Zamawiający jak i Wykonawca jako integralną część w/w wzoru Umowy 
Sprzedawcy traktują: Załącznik – Regulamin wykonywania usług kompleksowych, a także 
załącznik Techniczny, zawierający istotne parametry punktu poboru energii elektrycznej. 
      Ad.2.Termin podpisania umowy zgodnie z zapisem pkt XII ppkt.4 cyt.;” Zamawiający 
pisemnie powiadomi Wykonawcę o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego”. 
Umowa winna być podpisana w terminie związania ofertą, ponadto niezwłocznie po 
podpisaniu umowy należy umieścić w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie drogą 
korespondencyjną umowy. 
     Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na obowiązujący; Należności 
wynikające  z faktur Vat będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia, pod 
warunkiem, że faktury Vat dostarczane będą do Zamawiającego w terminie 10 dni od daty 
ich wystawienia. 
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Zamieszczono; 
www.bip.przytyk.pl 
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 


