Brąszewice, dn. 18.11.2021 r.

WYJAŚNIENIE NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. Postępowania: IT.271.1.6.2021
Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz.
1129 z poźn. zm.) informuję, że wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące wyjaśnienia
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu
przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii
elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych” o następującej treści:
Pytanie nr 27 - SWZ – załącznik nr 1 do oferty
W związku z odpowiedzią nr 14 z dnia 17.11.2021 i formą dokonanych zmian w zakresie
wymogu wskazania ceny za usługi dystrybucyjne, Wykonawca informuje, iż dokonane
zmiany
nadal
uniemożliwiają poprawne wypełnienia załącznika nr 1 do oferty. Poszczególne ceny za
usługi
dystrybucyjne z taryfy OSD i sposób obliczania tych usług, uniemożliwiają podanie ich w
obecnie przygotowanej przez Zamawiającego formie. Ponownie wnioskujemy o odpowiednią
modyfikacją załącznika nr 1 do formularza. Ewentualnie prosimy o dokonanie zmiany w
formularzu poprzez możliwość wskazania cen jednostkowych za sprzedaż energii
elektrycznej,
natomiast
w
przypadku
opłat
dystrybucyjnych
podania
jednej kwoty netto, vat i brutto dla wszystkich grup taryfowych łącznie.
W przypadku pozostawienia formularza oferty w obecnej formie nadal brak jest możliwości
złożenia poprawnej oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do oferty. Opłaty dystrybucyjne należy
podać jedną kwotą netto , VAT i brutto dla wszystkich grup taryfowych łącznie.

Pytanie nr 28 - SWZ – załącznik nr 2b
W związku z brakiem odpowiedzi na pytanie Wykonawcy nr 16 z dnia 15.11.2021 oraz
dokonaniem zmian w zakresie okresu sprzedaży podanego dla Szkoły Podstawowej w
Brąszewicach (Publiczne Gimnazjum Brąszewice?), Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie,
iż
rozpoczęcie
sprzedaży
powinno
rozpocząć
się
od
01.02.2022.
Jeżeli nie jest to omyłka pisarska, dokumentacja przetargowa wymaga zmian w tym
zakresie.

Odpowiedź:
Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 2b. Termin wykonania
zamówienia wynosi 12 miesięcy począwszy od dnia 01.01.2022 roku dla wszystkich
punków.
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