40-599 Katowice
ul. Żeliwna 38
tel. + 48 32 220 80 71
kontakt@ekoenergiasilesia.pl
www.ekoenergiasilesia.pl

Katowice, 10.10.2016

Dotyczy : „Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
i Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86”
W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z
prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na zakup energii elektrycznej postępowanie nr Znak
Sprawy:PN-12/2016
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
2. 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?
3. Czy układy pomiarowe dla taryfy B21 są dostosowane do zasad TPA?
4. Czy obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane? Kto odpowiada za wypowiedzenie
aktualnie obowiązujących umów, Zamawiającego czy wykonawca? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie
obowiązujących umów?
5. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w pliku excel?
6. Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Ad.1 Zamawiający zawiera umowy w formie pisemnej i dopuszcza dwa rozwiązania czynności podpisania
umowy:
a) w siedzibie Zamawiającego
b) podpisanie umowy przez Wykonawcę zgodnej ze wzorem ustalonym z Zamawiającym i przesłanie
podpisanych dokumentów do siedziby Zamawiającego.
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2.
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?
Ad 2. Gdy zmiana wynikać będzie ze wzrostu kosztów związanych ze zmianą ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, która pozwoli bezspornie i jednoznacznie określić wartość wzrostu.
3.

Czy układy pomiarowe dla taryfy B21 są dostosowane do zasad TPA?

Ad.3 Układy pomiarowe dla taryfy B21 są dostosowane do zasad TPA
4.
Czy obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane? Kto odpowiada za wypowiedzenie
aktualnie obowiązujących umów, Zamawiającego czy wykonawca? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie
obowiązujących umów?
Ad.4 Umowy zawierane przez Zamawiającego w oparciu o Prawo zamówień publicznych wygasają z mocy
prawa. Termin upływa 31 grudnia 2016.
5.
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w pliku excel?
Ad.5. – Zamawiający przekaże dane w formie ustalonej z wybranym Wykonawcą, jeżeli wystąpi konieczność
przekazania danych innych niż zawarte w SIWZ.
6.

Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

ad.6 - Nie
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