Wielka Nieszawka, 19-12-2011

Dotyczy przetargu na:
„DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW CENTRUM SPORTU i
REKREACJI OLENDER w WIELKIEJ NIESZAWCE”

Pytanie 1.
W załączniku nr 2 do SIWZ-projekt umowy w §8 ust. 3 widnieje napis: „Cena jednostkowa
określona w ust.1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy”. Wykonawca
zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu z uwagi na sprzeczności z zapisem
zawartym w §8 ust.9.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SIWZ w § 8 ust. 3, który otrzymuje
następujące brzmienie:
“Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania
Umowy z zastrzeżeniem ust. 9”
Pytanie 2
W załączniku nr 2 do SIWZ-projekt umowy w §9 ust. 5 widnieje zapis:
W PRZYPADKU UZASADNIONYCH WĄTPLIWOŚCI, CO DO PRAWIDŁOWOŚCI
WYSTAWIONEJ FAKTURY Zamawiający wstrzyma płatność do wysokości 95% wartości
faktury i złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Niezwłocznie po
rozpatrzeniu reklamacji, Zamawiający ureguluje wstrzymaną płatność lub zostanie ona
rozliczona zależnie od treści rozpatrzenia reklamacji.”
W przypadku uwzględnienia reklamacji zgodnie z zasadami i terminami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93,poz. 623, z późń.
zm.). Wykonawca wystawi fakturę VAT korekta. Z uwagi na powyższe wykonawca zwraca
się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji: „W przypadku uzasadnionych
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wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną
reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.
Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności należności”.
Odpowiedź:
W § 9 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający wykreśla
ust. 5 i 6. Pozostałe postanowienia SIWZ i wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 3
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do
zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia?
Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty
do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy.
Odpowiedź:
Układy pomiarowo- rozliczeniowe w grupach taryfowych B są dostosowane do zasady TPA.

Prezes Zarządu
Edyta Domdalska
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