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Wszyscy oferenci
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Zakup Energii Elektrycznej”

Zgodnie z ust. 1 i ust. 2 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r.,
Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Gmina Mniszków, przesyła treść zapytań dot. przedmiotowego
postępowania wraz z odpowiedziami –część I, :

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Załącznika nr 1 w wersji edytowalnej.
Odpowiedź do pytania nr1
Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej został umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 02.04.2013r.
Pytanie nr 2 – Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca prosi o informacje czy układ pomiarowy w grupie taryfowej B23 dostosowany
jest do zasady TPA.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający wystąpił do OSD z zapytaniem czy istniejący układ pomiarowy w taryfie B23
dla obiektu „Oczyszczalnia ścieków w Mniszkowie” jest przystosowany do ewentualnej
zmiany sprzedawcy energii. O ile nie jest przystosowany to zawnioskowano jednocześnie o
wydanie warunków technicznych dla układu pomiarowego przystosowanego do zmiany
sprzedawcy energii.
W rozdziale VI SIWZ Zamawiający dopuścił zmianę terminu rozpoczęcia wykonania
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2014r.
Pytanie nr 3- Załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ, § 6 ust.1
Wykonawca informuje, że rozliczenia za zużytą energię elektryczną mogą być dokonywane
tylko na podstawie danych i w okresach udostępnionych przez OSD.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści:
„Rozliczenie za pobraną energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z okresem
rozliczeniowym udostępnionym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca
otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości
określonej w § 5 pkt.1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań
układu/układów pomiarowo-rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w

danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT”.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Treść § 6 ust.1 załączników SIWZ nr 6.1 i nr 6.2 otrzymała nowe brzmienie zgodnie ze
zmianą nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.04.2013r.
Pytanie nr 4 -Załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ, § 6 ust.5
Wykonawca wystawia faktury rozliczeniowe oddzielnie dla każdego punktu poboru a nie
jedną zbiorczą fakturę rozliczeniową, na podstawie danych i w okresach udostępnionych
przez OSD.
Oznacza to, że okresy rozliczeniowe mogą różnić się w poszczególnych punktach poboru
energii elektrycznej.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści:
„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia
Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury rozliczeniowe, z terminem
płatności określonym na 21 dni od daty wystawienia faktury”.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Treść § 6 ust.5 załączników SIWZ nr 6.1 i nr 6.2 otrzymała nowe brzmienie zgodnie ze
zmianą nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.04.2013r.
Pytanie nr 5 -Załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ, § 7 ust.3
Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT
co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności.
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
„W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie
zobowiązania, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a termin płatności ulegnie
automatycznie wydłużeniu do 7 dnia liczonego od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego”.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zapisy § 7 ust.3 zostają bez zmian. Wykonawca winien przesyłać faktury w listach
poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas nie będzie wątpliwości kiedy
Zamawiający otrzymał fakturę Vat i nie będzie komplikacji przy ustalaniu prawidłowego
terminu płatności.
Nadto informuję, że zmiana sprzedawcy w taryfie C…w drodze przetargu odbywa się
po raz trzeci. Obowiązujące umowy sprzedaży w taryfie C… ( z jednym wyjątkiem) zawarte
są na czas określony. Zmiana sprzedawcy w taryfie B… odbywa się po raz pierwszy. W

umowie kompleksowej, zawartej na czas nieokreślony przewidziano 30 dniowy okres
wypowiedzenia. Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa do
przeprowadzenia procedur zamiany lub zgłoszenia sprzedawcy oraz przekaże wszelkie
informacje dotyczące zmiany sprzedawcy ( np. nr PPE, numer licznika dla punktu odbioru
itd.).

