Bartoszyce, 11.06.2019
Znak pisma: 271.10.2019
KOMUNIKAT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pt.:
„sukcesywna dostawa sprzedaż energii elektrycznej”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje
o zmianach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zapytania:
Zapytanie 1:
Powołując się na Ustawę z 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych Innych
ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538 z późn. zm.) oraz obowiązkiem stosowania do rozliczeń cen w roku 2019,
ściśle określonych w Ustawie, Wykonawca wnosi do Zamawiającego o podzielenie formularza cenowego
na 2019 i 2020 r.

Zapytanie 2:
Wykonawca wnosi o ujednolicenie terminu rozpoczęcia sprzedaży w SIWZ w pkt IV z pozostałymi
dokumentami.

Zapytanie 3:
Przy obecnych warunkach cenowych na Towarowej Giełdzie Energii oraz w odniesieniu do cen taryfowych
zawartych w „Taryfie dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G", cena skalkulowana na
potrzeby oferty przetargowej dla wszystkich taryf łącznie, czyli wraz z taryfą Gxx, znacznie zawyży koszty
dostawy energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający, w ochronie
wydatkowania finansów publicznych, wykreśli z przetargu obiekty w grupach taryfowych G?

Pytanie 4.
Wykonawca prosi o informację w jaki sposób ma być dostarczona oferta? Czy w wersji elektronicznej czy
papierowej? Postępowanie nie zostało ogłoszone na mini portalu ani innej komercyjnej platformie.

Pytanie 5.
W załączniku z wykazem obiektów na stronie 22 po zsumowaniu wolumenu wskazanego w tabeli w rozbiciu
na grupy zużycie wynosi 3,710 GWh z odpowiednim rozbiciem wielkości wolumenu.

Odpowiedzi:
Ad 1 Wykonawca przedstawi dwa formularze cenowe jeden dla okresu 01.08.2019 31.12.2019r drugi dla okresu 01.01.2020 – 31.07.2020r.
Ad 2 Zamawiający ujednolica termin rozpoczęcia dostawy i ustala go na dzień 01.08.2019r.
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Ad 3 Zamawiający nie wykreśla obiektów z grupy taryfowej G.
Ad 4 Oferta ma być złożona w wersji elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym za pośrednictwem miniportalu. Identyfikator postepowania db7cdf9b-6f7a4f17-b6c4-9ef77af54806.
Ad 5 Zamawiający potwierdza po zsumowaniu wolumenu wskazanego w tabeli w

rozbiciu na grupy zużycie wynosi 3,710 GWh.

Dodatkowo zamawiający informuje, że dla obsługi punktu poboru energii wymienionego w
poz 75 (oczyszczalnia ścieków ul. Drzewna 4) załącznika do umowy ( wykaz punktów
PPE) wykonawca musi spełniać warunki wymienione w instrukcji ruchu jak dla POB.

Z poważaniem
Kowalski Janusz
Otrzymują:
1) Uczestnicy postępowania
2) Bip.redakcja
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