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                                                                                    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
                                                                                    zamówienia publicznego
     
                                                                             

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ na „Zakup energii elektrycznej”

           Wójt Gminy Drużbice zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579,  ze  zm.) informuje,  iż  w  dniu

10.07.2018  r.  do Urzędu  Gminy  w  Drużbicach  wpłynęło  mailem  zapytanie  do  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

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

e-mail?

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

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?

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?

5.   Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych

przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość

trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego

w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące

czy 6 miesięcy?

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

7.    W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 9 wnioskujemy o dodanie zapisu „ jednakże wchodzi

w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze

zmiany sprzedawcy”.



8.  Czy Zamawiający dopuszcza aby dla poszczególnych PPE były prowadzone rozliczenia grupy

taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne z dotychczasowymi, a różnica polega na nazewnictwie

grupy taryfowej?

       Na przytoczone wyżej zapytania udzielono następujące odpowiedzi:

Ad. 1.  Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 

Ad. 2.  Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy korespondencyjnie.

Ad. 3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny jednostkowej  energii elektrycznej.

Ad.  5.  -  Ad.  6.  Zamawiający  informuje,  że  nie  może  jednoznacznie  określić  okresu
rozliczeniowego  dla  poszczególnych  punktów  PPE.  Wykonawca  powinien  opierać  się
na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez OSD.

Ad.  7.  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  umowy i  nie  dokonuje  zmian  w przedmiotowym
zakresie.

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

PEŁNOMOCNIK

                                                                                      WÓJTA GMINY DRUŻBICE

                                                                                      Ds. Zamówień Publicznych

 

                                                                                          Radosław Łoniewski


