Oznaczenie sprawy: 18/2017

Kołuda Wielka, dnia 16 października 2017r.
Do:
Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału i
złożenia oferty w postępowaniu pn. „Dostawa energii
elektrycznej”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania i wnioski o wyjaśnienie zapisów
SIWZ o następującej treści:

Treść zapytań:
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwracamy się z prośbą jako Wykonawca o
wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści SIWZ .
Dotyczy zapisu § 6 pkt 3 i 7 Projekt umowy - ,,Wykonawca stosownie do umowy wystawi
jedną fakturę zbiorczą VAT za energię zużytą w okresie rozliczeniowym przez wszystkie punkty
poboru Odbiorcy. Faktury VAT wystawiane będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego i za
dany zakończony okres rozliczeniowy nie później niż do 7-go dnia od dnia przekazania przez
OSD Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy“ i ,,W
przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze VAT nie odpowiada ilości energii
elektrycznej pobranej faktycznie przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego wystawienia faktur VAT korygujących, w terminie do 7 dni od uzyskania od
OSD skorygowanych danych pomiarowych. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub
okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości“.
Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury
VAT , krótszy od standardowego (14-dniowego) może nie zostać dotrzymany i w konsekwencji
generować reklamacje.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów do treści:
„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni
od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ad. 1.
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Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany § 6 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr
1 do SIWZ, który otrzymuje treść:
Wykonawca stosownie do umowy wystawi jedną fakturę zbiorczą VAT za energię zużytą w
okresie rozliczeniowym przez wszystkie punkty poboru Odbiorcy. Faktury VAT wystawiane
będą po zakończeniu okresu rozliczeniowego i za dany zakończony okres rozliczeniowy nie
później niż do 14-go dnia od dnia przekazania przez OSD Wykonawcy danych
pomiarowo-rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany § 6 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje treść:
W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze VAT nie odpowiada ilości
energii elektrycznej pobranej faktycznie przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego wystawienia faktur VAT korygujących, w terminie do 14 dni od
uzyskania od OSD skorygowanych danych pomiarowych. Korekta obejmuje cały okres
rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości.
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