CENTRUM INFORMATYKI
RESORTU FINANSÓW
Warszawa, 25.05.2018 r
CIRF.BZ.272.11.2018.VAD.3
PN/8/18/VAD
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dot. postępowania przetargowego na „Dostawa energii elektrycznej do Centrum Informatyki Resortu Finansów
przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.”

Centrum Informatyki Resortu Finansów informuje, iż otrzymało pytania dotyczące treści

I.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Informujemy, iż opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą PZP, winien być
sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zwracamy się zatem z prośbą o
podanie zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne strefy, w maksymalnej
wysokości zużycia, tj. 32 078,147 MWh.
W umowie powołujecie się Państwo na Załącznik nr 1, w którym widnieje wolumen rozbity
na strefy z podziałem na lata, który wynosi 31 525,20 MWh. Wykonawca nie jest w stanie
przewidzieć, w której strefie i którym roku powinien dołożyć wolumen wynikający z
różnicy, tj. 552,947 MWh.
Informacja ta jest niezbędna do sporządzania poprawnej oferty, uwzgledniającej
odpowiednie zużycie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż maksymalna wysokość zużycia tj. 32 078,147 MWh, podana w
SIWZ i w Formularzu ofertowym stanowiącym Załączniku A1 do SIWZ jest prawidłowa.
Zamawiający informuje, że różnica pomiędzy zużyciem energii podanym w „Załączniku nr
1 do Umowy” i „Załączniku A1 do SIWZ - Formularz cenowy” nastąpiła w wyniku błędów
w Załączniku 1 do Umowy. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika 1 do
Umowy stanowiącej załącznik C do SIWZ.
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Pytanie 2.
Czy oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) ma
zostać dołączone do oferty w postaci papierowej, czy opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i przesłane na wskazany adres e-mail, a hasło dostępu dołączone do oferty?
Sprzeczne informacje wynikają z zapisów rozdziału XVII ust 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit a i rozdział
XXI ust 4 pkt 6 SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje iż oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) ma zostać dołączone do oferty w postaci papierowej zgodnie z zapisami
Rozdziału XVII ust 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit a. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w
powyższym zakresie.
II.
III.

Termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu na dzień 11.06.2018r.
Tekst SIWZ oraz Załącznika nr 1 do Umowy stanowiącej załącznik C do SIWZ został
ujednolicony wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

IV.

Działając na podstawie art. 38 ust 4a. pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Zamawiający informuje, że przekazał powyższą zmianę Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, jako sprostowanie ogłoszenia w dniu 25 maja 2018 r.
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