Zegrze Płd., dnia 2 grudnia 2016 r.
WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Dotyczy: postępowania za zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności

Wojskowy

Instytut

Łączności

z

siedzibą

w

Zegrzu

Południowym

(05-130),

ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności” wpłynęły zapytania od
Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
„1. Załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o przeniesienie stawki oraz wartości za
energię bierną oddaną do wartości za usługę dystrybucji energii elektrycznej. Wykonawca wyjaśnia że
jest to opłata dystrybucyjna regulowana przez Taryfę OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Proszę jednocześnie o poprawę sposobu obliczania wartości za energię bierną
oddaną. Prawidłowe obliczenie wartości to przemnożenie zużycia energii biernej pobranej oraz ceny
jednostkowej wyszczególnionej na fakturze pomnożonej przez 3.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w formularzu cenowym stanowionym Załącznik
nr 2 do SIWZ. Formularz cenowy w wersji edytowalnej z uwzględnionymi zamianami Zamawiający
zamieści na swojej stronie internetowej.
Pytanie nr 2:
„2. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 ppkt. 1 wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co
oznacza zapis „Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do
siedziby Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu Południowym (kod pocztowy: 05-130)”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie zapisu Rozdziału III, ust. 4 pkt 1,
tj.: „Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu Południowym (kod pocztowy: 05-130)”.

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia treści zmian, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert do dnia 10.12.2016 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się
w dniu 10.12.2016 r. o godz. 12:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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