Sejny 17-04-2017

Wszyscy oferenci

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) o wyjaśniam zainteresowanym treści SIWZ
dotyczącej postępowania na dostawę energii elektrycznej do obiektów PGK w Sejnach
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na trzymywanie faktur w formie
elektronicznej na adres e-mail biuro@pgk.sejny.pl

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Tak
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?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się wystawiania faktur szacunkowych.
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?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej w
przypadkach niezależnych od Wykonawcy.
5. Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów z obecnym sprzedawcą ?
Odpowiedź: Obecna umowa jest podpisana na czas określony i obowiązuje do 3107-2018r.
6. Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana
sprzedawcy?

Odpowiedź: Nie
7. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych
postępowaniem przetargowym?
Odpowiedź: Obecnym sprzedawcą jest PGE Obrót Oddział z Siedzibą w
Białymstoku.
8. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych 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?
Odpowiedź: Okres rozliczeniowy 1 miesiąc

9. Czy okres rozliczeniowy
kalendarzowym ?

dla

poszczególnych

PPE

jest

zgodny

z

miesiącem

Odpowiedź: Nie

10. Prosimy o ujednolicenie ilości szacowanego wolumenu zużycia w okresie trwania umowy,
w SIWZ podajecie Państwo 800 MWh, zaś w załączniku do SIWZ – projekt umowy w §5 pkt
2 – 900 MWh.
Odpowiedź: Postawą zamówienia jest SIWZ -800 MWh.

11. W formularzu oferty podajecie Państwo taryfę C21a, zaś w SIWZ i pozostałych
załącznikach C12a. Prosimy o ujednolicenie.
Odpowiedź: Podstawą zamówienia jest SWIZ taryfa C 12a jest obowiązująca.

