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Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym
otrzymaliśmy pytania dot. przetargu:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
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), w celu zapewnienia
ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na
zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię
elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od
Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo
energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
efektywności energetycznej?
5. Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy i kto będzie
odpowiedzialny za jej wypowiedzenie ?
6. Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana
sprzedawcy?
7. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem
przetargowym?
8. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiaroworozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w
swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z
powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE
występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6
miesięcy?
9. Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem
kalendarzowym ?
10. Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu siedziby OSD ?
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11. Prosimy o poprawę pomyłki pisarskiej w załączniku nr 5 do SIWZ § 9 ust 2 : „QSD”
Odpowiedzi:
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie zgadza się na taką formę dostarczania faktur
Tak
Zamawiający nie zgadza się na szacunkowe faktury
Zgadzamy się tylko na to co jest określone § 5 pkt. 3. wzoru umowy (załącznik 5 do
SIWZ)
5. Obecna umowa jest terminowa, więc przestaje obowiązywać wraz z upływem
terminu na jaki jest zawarta (31.12.2017)
6. Tak
7. PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów
8. 1 miesiąc
9. Tak
10. innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa
11. Poprawiona – nowy SIWZ umieszczony na stronie WWW.

Z poważaniem

IBS PAN; przetarg F1-208-05/17; energia elektryczna 2017;

str 2 z 2

