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Sadkowice. 08.01.20 18 r.

Gmina Sadkowice
Sadkowice l29A
96-206 Sadkowice

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW
Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia na ,,ZAKUP ENERGiI

ELEKTRYCZNEJNA POTRZEBY GMINY SADKoWICE
ORGANIZACY.]NYCH''

I

PoDLEGŁYCH JEDNOSTEK

W odpowiedzi na Zap)'tania ofeftowe, które wpłynęły droga elektroniczną w dniu
r. Zamawiający w trybie art.38 ust' l ustawy z dnia 29.0| .2004r' Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz'U' z2017 r' poz' 1579 z póżn. zm.) wyjaśnia, iż:

04.0l'20l8

Pytanie I
Czy Zamawtający wyraża zgodę na otrzymyłvanie faktur w formie ęlęktronicznej na wskazany
adres e-mail?

odpowiedź 1
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzym1łvanie faktur drogą elektroniczną'

Pytanie 2

Czy Zanlalł|ający wytaża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
odpowiedź 2
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną

Pytanie 3
Czy w przypadku braku otrz)łnania wskazań 1iczników od operatora SyStemu Dystrybucyjnego
w terminie Zamawiający dopuszcza możliwośówystawienia faktur SZacunkowych
(korygowanych po otrzymaniu faktur rzecz}rvistych), w celu zapewnienia ciągłości
przekazywania przez Zamawiającego śIodków finansowych przeznaczonych na zakup energii
elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektrycznąnafzecz
Sprzedawcy?

odpowiedź 3
Zamawtający informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty
układów pomiarowo _ rozliczeniowych są dokonywanę przez operatora Systemu
Dystrybucyjnego, który ma obowiązek przekazać je Sprzedaw cy. W związku z powyższyrr

Sprzedawca wystawia fakturę na podStawie danyclr ponriarowo-roz1iczeniowych od oSD.
Zamavłiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wy,raża zgodę na zmianę ceny jednostkowe1 w razie niezależnych od
Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności Zmiany uStawy prawo energetyczne lub
aktów wykonawczych do tęj ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub ceńyfikatów dotyczących efektyr.vności energetycznej?
odpowiedź 4
Zamawtający informuje' że dopuszcza moż1iwośózmiany ceny jednostkowej w dwóch
przypadkach:
a) zmiany podatku VAT na energię elektryczną
b) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną.

Pytanie 5
Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

odpowiedź 5

Zamawiający informuję' że okes rozliczeniowy d1a poszczególnych punktów energii
elektrycznej jest zgodny Z okresem rozliczeniowym stosowanym przez oSD działającyn na
dan)ryn terenie. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Sadkowice jest PGE
Dystrybucja S.A.

Pylanie 6
Czy Zamawiający wymaga faktur zbiorczych

?

odpowiedź ó
Zamawiający wymaga odrębnych faktur dla każdego punktu.

