Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/

/17

Data: 28.09.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej” na potrzeby
„Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania: 4437/2017).
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 ze zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
pytania:
1.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną ?
Odpowiedź: Tak.

2.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany
adres e-mail ?
Odpowiedź: Nie.

3.

Pytanie 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. Modyfikacja umowy § 3 ust. 14.

4.

Pytanie 4
Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE oraz jaki jest okres
wypowiedzenia aktualnych umów?
Odpowiedź: EC Andrychów. Umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2017r.

5.

Pytanie 5
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? ( dekadowy, miesięczny, dwumiesięczny)
Odpowiedź: Miesięczny.

6.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez
Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących 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. Powyższe zostało przewidziane w § 8 ust. 6.

7.

Pytanie 7
Czy będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź: Tak.

8.

Pytanie 8
W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 2 ust. 1 wnioskujemy o dodanie zapisu „ jednakże
wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.
Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

