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GN.271.6.2020

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ
z dnia 21 stycznia 2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego
wpłynęło zapytanie z prośbą o wyjaśnienia.

Treść zapytania:
1) Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie faktury bez wskazanej „daty
odczytu”, wynika to z ograniczeń systemowych. Na fakturach Wykonawcy znajduje
się informacja o „ okresie sprzedaży” czy jest to akceptowalne przez Zamawiającego.
2) Proszę o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE
występującego w postępowaniu? Czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc,
2 miesiące czy 6 miesięcy?
3) Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość
podpisania umowy droga korespondencyjną?
4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie plików edytowalnych do postępowania
na „Zakup energii elektrycznej” – znak sprawy GN.271.6.2020

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury bez wskazania „daty odczytu”
oraz akceptuje zamieszczenie na fakturach informacji o okresie sprzedaży energii.
Zamawiający dopuszcza, aby datę odczytu traktować jako datę końcową okresu sprzedaży
obejmującego rozliczenie.
Ad. 2. Okres rozliczeniowy dla poszczególnych rodzajów punktów poboru:
oświetlenie ulic – 2 miesiące; pozostałe obiekty – 2 miesiące; Szkoła Podstawowa w
Lasocicach, Szkoła Podstawowa w Długiem Starem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Święciechowie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie – 2 miesiące, Szkoła
Podstawowa w Święciechowie, Przedszkole Samorządowe w Święciechowie – 1 miesiąc

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Ad. 4. Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach wyjaśnień na stronie
internetowej Gminy Święciechowa (bip.swieciechowa.pl), w zakładce dotyczącej przetargu,
zostały umieszczone pliki w wersji edytowalnej.
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