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Opatówek 27.11.2017 r.
Zp.In.271.15.2017
Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek
i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm
następującej treści:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
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 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?
4. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?
5. 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?
Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:
Ad. 1
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
Ad. 2
Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Ad. 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cenę jednostkowej w okolicznościach wskazanych przez
Wykonawcę
Ad. 4
Zamawiający informuje, że dla PPE określonych w załączniku nr 1 do SIWZ w grupie taryfowej C22a
okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.

Dla pozostałych PPE występujących w postępowaniu okres rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem
kalendarzowym.
Ad. 5
Zamawiający informuje, że dla PPE określonych w załączniku nr 1 do SIWZ w grupie taryfowej C22a
okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
Dla pozostałych PPE występujących w postępowaniu okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
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