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Odpowiedzi na pytania 

    

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzieleniu zamówienia  

publicznego na: dostawę energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego  

Ośrodka Ruchu Drogowych w Toruniu oraz Oddziału Terenowego WORD 

w Grudziądzu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia  

18 września 2012 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:  

 

 

Odp.: Zamawiający posiada obecnie umowę kompleksową na energię elektryczną 

i procedura zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy.  

 

 
Odp.: Dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu umowa 
przewiduje 2 miesięczny okres wypowiedzenia, przedstawioną w formie 
pisemnej, natomiast dla Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu umowa 
przewiduje 3 miesięczny okres wypowiedzenia, przedstawioną w formie 
pisemnej.  
 

 
Odp.: ENERGA Obrót SA.  

 
 
  
Odp.: Umowa zawarta jest na czas nieokreślony zarówno dla Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu jak i Oddziału Terenowego  
w Grudziądzu.  
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Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę w treści Rozdziału 23 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 2 pktt 3:  
”3) zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany 
stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem 
akcyzowym. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 
kWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana 
opodatkowania energii podatkiem akcyzowym.”   
 

 
 
 
Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę w treści umowy pkt 2 §6:  
„2. Cena jednostkowa określona w § 5  ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie  
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.” 

 
 
Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę w treści umowy pkt 7 §6:  
„7. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury. W przypadku doręczenia faktury później niż na 14 dni przed 
upływem terminu zapłaty  dokonanie  płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego zwalnia go z obowiązku zapłaty odsetek za czas 
opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.” 
 
 
 



 

 3

 
Odp.:  Zamawiający wykona wszystkie czynności we własnym zakresie. z 


