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Dobre, 12 lipca 2022 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Aleksandrowsko - Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej 

w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., oznaczenie sprawy: KRGIK.271.9.2022 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Działając na podstawie przepisu art. 135 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Niniejszym zamawiający 

udziela odpowiedzi. 

 

1. SWZ XX.3 Prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie 

elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego) . 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. 

 

2. SWZ III pkt 18 – Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez 

poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których 

mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie 

Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają 

natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie 

przedmiotowego zapisu w całości. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza wygenerowanie 

zestawienia w systemie wykonawcy. 

 

3. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w dniu rozstrzygnięcia postępowania lub w 

następnym dniu roboczym przekaże Wykonawcy informację o adresach mailowych (w przypadku 

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

i nazwiska (w przypadku gwarancji wystawianych w formie tradycyjnej), na które mają zostać 

przesłane dokumenty potwierdzające udzielenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(gwarancje bankowe) oraz informacje o rachunkach bankowych, na które mają być wnoszone 

zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający przekaże informacje po decyzji wykonawcy, w jakiej formie będzie wnosić 

zabezpieczenie. 
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4. Czy poniższa klauzula identyfikująca, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej, byłaby akceptowalna przez Zamawiającego: 

„W celu identyfikacji Beneficjenta, pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione (nazwa banku) 

w jeden z poniższych sposobów:  

1) w przypadku własnoręcznie podpisanego żądania zapłaty:  

a) za pośrednictwem banku Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały 

złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta.  

Jeżeli w celu złożenia żądania zapłaty Beneficjenta, bank Beneficjenta skorzysta z systemu SWIFT, 

będzie on zobowiązany przytoczyć pełny tekst żądania zapłaty wraz z oświadczeniem, oraz 

potwierdzić, że oryginał żądania zapłaty został przesłany do (nazwa banku); albo  

b) osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą albo przesyłką 

kurierską, przy czym podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Beneficjenta zostaną potwierdzone przez notariusza albo bank Beneficjenta. Do żądania zapłaty 

złożonego w tej formie Beneficjent dołączy oryginały dokumentów albo ich kopie, poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo bank Beneficjenta, potwierdzające uprawnienia do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta; albo /*  

2) w przypadku żądania zapłaty sporządzonego w formie elektronicznej – żądanie zapłaty musi zostać 

przesłane w formacie pliku spakowanego przy wykorzystaniu oprogramowania typu ZIP lub RAR i 

zabezpieczonego hasłem, dołączonego do wiadomości e-mail, wysłanej na adres …..  

Żądanie zapłaty musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do żądania 

zapłaty należy dołączyć dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, potwierdzający uprawnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Beneficjenta.”  

Odpowiedź 

Treść gwarancji zamawiający będzie uzgadniał z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.  

W SWZ zamawiający wskazał, że w przypadku żądania zapłaty na piśmie dopuszcza poświadczenie 

podpisów przez notariusza / adwokata / radcę prawnego. 

Do żądania zapłaty zamawiający załączy dokumenty (w oryginale lub potwierdzone za zgodność z 

oryginałem) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących wezwanie do wykonania tej czynności. 

 

5. SWZ XVI.8-Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 

5 dni roboczych terminu na przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji treści dokumentu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Wskazany termin dotyczy projektu, a nie 

ostatecznej wersji dokumentu. 

 

6. SWZ oraz Umowa § 19.8- Z uwagi na fakt , iż gwarancja wygasa w terminie ważności i po tym 

terminie wygasają zobowiązania Gwaranta z tytułu wystawienia gwarancji, a więc nie ma 

konieczności wysyłania dodatkowego oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu Gwaranta, zwracamy 

się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. 

Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do zwrotu zabezpieczenia (art. 453 ust.1 ustawy Pzp), tym 

samym bezczynność zamawiającego w tym zakresie jest niedopuszczalna. 

 

7. Umowa § 10.3.1 – Prosimy o doprecyzowanie i modyfikację zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego, termin 14 dniowy dotyczy rozpatrzenia reklamacji.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. 
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8. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za 

pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.), na zasadach 

określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów 

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

zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie 

papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego 

wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej 

dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do 

wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję 

papieru i ograniczenie transportu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. 

 

 

 

Zatwierdził Stefan Śpibida - Wójt Gminy Dobre 


