
 
Katowice, dnia 28.10.2016 r.  

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
AT-ZP-2/NZP/DE I-VI/9/2016 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów WORD Katowice” 
Zamawiający  informuje, że zgodnie  z art 38 ust.1 i 2  Ustawy Pzp wpłynęły zapytania , które publikujemy w pliku ZAPYTANIA 1.  Odpowiedzi na zapytania poniżej:    Ad. 1  Oczywista omyłka została sprostowana w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 331129 z dnia 26 października  2016 r.   ad. 2   Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu SIWZ.  ad. 3   Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu SIWZ.  ad. 4   Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na pisemny wniosek Zamawiającego, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności bonifikat za niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi”, w miejsce dotychczasowego § 4 ust.  3 Umowy.  ad. 5   W ocenie Zamawiającego dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 6 Umowy jest wystarczające do realizacji Umowy.    ad. 6   Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o treści: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2017 r.  z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017 r. lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”, w miejsce dotychczasowego § 8 ust. 1 Umowy.  ad. 7   Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego zapisu SIWZ.   ad. 8   Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu SIWZ.  ad. 9   Zamawiający prostuje omyłkę pisarską, przez co treść § 8 ust. 8 lit. a) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest  w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przekraczającej okres 14 dni, z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 1 umowy.”   



 
ad. 10  Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów § 8 ust. 8 lit. d), e) i f).  ad. 11  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisu SIWZ (§ 9 ust. 1, 3 i 4), godzi się jednak na dodanie w § 9 ust. 8 o treści: „Strona naliczająca karę umowną każdorazowo wystawi drugiej stronie notę obciążeniową”.  ad. 12  Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie kwestionowanego zapisu, wskazując, że Zamawiający nie będzie uprawniony do „jednostronnego” wprowadzenia zmian do umowy – zmiany te wymagają zgody obydwu stron.  ad. 13   Zamawiający prostuje omyłkę pisarską, przez co treść § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wszelkie zmiany  i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem par. 6 ust. 1 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.   ad. 14  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści pełnomocnictwa § 5 o treści: „Zamawiający przekaże niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy przy zawarciu umowy”.  ad. 15  Zamawiający wyjaśnia, że rozliczenia za zużytą energię elektryczną będą prowadzone na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych, które Wykonawca otrzymuje od OSD.  ad. 16  Zamawiający przekaże niezbędne dane i dokumenty.  ad. 17  Zamawiający potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za treść pełnomocnictwa  ad. 18  Tak, jest dostosowany do zasad TPA.  ad. 19  Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.   ad. 20  Zamawiający wymaga złożenia oferty w oparciu o dane zawarte w SIWZ  ad. 21  Zamawiający posiada obecnie umowy zawarte na czas nieokreślony.               Dyrektor 


