BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 20.07.2016r.
CBA/F-WZP/1414/2016
Egz. pojedynczy

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej do obiektów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 48 miesięcy” – nr sprawy: 16/ZP/CBA/2016/JC

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9,
00-583 Warszawa, w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści SIWZ, które
wpłynęło w dniu 18.07.2016r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela wyjaśnienia
w sposób następujący:
Pytanie nr 1:
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z zapisami pkt. 10 „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ, Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy wszelkie niezbędne dane.
Pytanie nr 2:
Proszę o informację czy Zamawiający będzie żądał wystawiania faktur dla poszczególnych
lokalizacji, czy też jednej faktury zbiorczej?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury zbiorczej, ale bezwzględnie z
wyszczególnieniem ilości zużytej energii elektrycznej i ceny za nią osobno dla każdej
lokalizacji.
Pytanie nr 3:
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur
szacunkowych, korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych?
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Odpowiedź na pytanie:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych.

wystawienia
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szacunkowych,

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 5:
Kto jest dystrybutorem energii elektrycznej dla poszczególnych lokalizacji?
Odpowiedź na pytanie:
Informacje na ten temat są zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ.
Pytanie nr 6:
W załączniku nr 1 do SIWZ – roz. II ust. 6 wnosimy o dopisanie „Terminem spełnienia
świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.”
Odpowiedź na pytanie:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę SIWZ.
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w.z. Naczelnik
Wanda Romanowska
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