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04-206 Warszawa 
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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

Pełnomocnik Zamawia jącego - Gminy Lipnik prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 

publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej" przesyła 

niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy , które drogą mailową w dniu 31.10.2013 r. wpłynęły do 

Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu 

wyjaśnienia wątpl iwości dotyczących ogłoszenia L-461-2013, nr ogłoszenia BZP 437954-2013; 

Zapytanie nr 1 
W projekcie umowy w §5 ust.3. Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów skutkujących 
zmianą ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych 
obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację 
przedmiotowego zapisu do treści: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie 
obowiązujących 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, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych 
właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie." 
Odpowiedź na zapytanie nr 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach: 
a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną 
b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną. 
W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian. 

Zapytanie nr 2 
W projekcie umowy w §6 ust.7. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przedmiotowym zapisem Wykonawca narażony jest 
na kary umowne w sytuacji nieterminowego udostępnienia danych pomiarowych przez OSD. Taka sytuacja jest 
dyskryminująca w stosunku do Wykonawcy. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą dokonanie następującej 
modyfikacji ww. zapisu: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na 
koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin 
płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania." 
Odpowiedź na zapytanie nr 2 

Pełnomocnik zamawiającego informuje, iż nie zgadza się na modyfikację §6 ust.7. W związku z powyższym, zapisy 
pozostają bez zmian 

Zapytanie nr 3 
W projekcie umowy w §10 ust. 5 - 6 . Mają na uwadze zasadę ekwiwalentności świadczeń z uwagi na fakt, iż Zamawiający 
wprowadził kary umowne w sposób jednostronny. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z 
zapisów o których mowa jest w ust 5 i 6 oraz o określenie odpowiedzialności stron w kolejnym zapisie jako 
odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dodanie 
kolejnego zapisu o następującej treści: „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do rzeczywistej szkody (straty)." 
Odpowiedź na zapytanie nr 3 
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Pełnomocnik zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na rezygnację z zapisów, o których mowa jest w §10 ust.5 - 6 
oraz na dodanie zaproponowanego zapisu. 

Zapytanie nr 4 
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej 
i umowę na świadczenie usług dystrybucji?. Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony 
czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia. 
Odpowiedź na zapytanie nr 4 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe. Obecnie zawarte umowy 
przez Zamawiającego są zawarte na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca. 

Zapytanie nr 5 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy 
wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 
Odpowiedź na zapytanie nr 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych. 
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