Mińsk Mazowiecki, dnia 22 sĘcznia2020 r

GminaMińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05 _ 300 Mińsk Mazowiecki

Rr.271.3.1.2020

WYJASNIENIE ORAZ ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZamawiĄący w postępowaniu o udzięlenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego pn.: ,,Wykonanie kompensacji mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej

wskazanych obiektów gminnych", ldzie|a wyjaśnienia treści przedmiotu zamówienia w zakresie

okeślonym ponizej, przedstawiając treśó zapytan jakie wpĘnęĘ do Zamawiającego wraz z
wyjaśnieniami oraz w związktl z ptzedrniotowymi wyjaśnieniami dokonuje uzupełnienia oraz zmiany
treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1:
Uprzejmie proszę o udostępnienie skanów faktur za dystrybucję energii elektrycznej (miesiące letnie'
zimowe, jesiennie) w celu precyzyjnego doboru orazwy|iczenia oszczędności.

odpowiedź 1:
Zamawiający udostępnia skany faktur za dystrybuoję onergii elektrycznej dla każdego obiektu.

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbąo dopuszczenie rczwiązań autorskich służącychkompensacji energii biernej.

odpowiedź 2:
Zamawiający v,ryraŻa zgodę na dopuszczęnię rozwiązań autorskich służącychkompensacji energii
biemej pod warunkiem utrzymania redukcji energii biernej pobranej/oddanej na poziomie min. 95% w
stosunku do ilościenergii biernej pobranej/oddanej dla danego obięktu w roku poprzedzającym rok
montażu instalacji do kompensacji mocy biernej. W przypadku nie utrzymania zakładanego poziomu

redukcji, Zamawiający naliczy kary umowne, zgodne z $8 wzorów umów,,Kary umowne''

Pytanie 3:
Ponad to zalecamy zapis

w umowie dotyczącym

opłatztlrtufu energii biernej co najmniej w 95Yo

zagwarantowaniu przez ofercntów zniwelowania

.

odpowiedź 3:
Poprawione wzory umów zostaĘ zamięszczone na stronie Zamawianego w dniu dzisiejszym.

Dodatkowo dokonuje się zamiany treściZapyilania ofertowego, zamieszczając zaktua|izowaną treśó w

pliku pn. Zapytanie ofertowe
Informacje

o

-

aktualizacja 22.01.2020 r.

W niniejszej treścidodano Rozdział 8.

formalnościach, jakie zostanq dopełnione po wyborx,e oferty w celu zawarcia umow w

sprawie zamówienia publicznego dot. m.in. wniesienia zabezpieczenianależ4Ąego wykonania umowy
w wysokości 207o cenv brutto podanej w ofercie w podziale na obiekty oświatowe ( częśćA, B, C)
oraz obiekty technologiczne (częśÓ D, E, F).

Ponadto, dokonano aktualizacji treściwzorów umów' które

zostĄ

zaznaczone kolorem zielonym w

treściwzorów (załączniknr 3: ,,Wzory umów'')

Mając nawzg|ędzie powyższe Zamawiający przedŁuża termin składania ofert do 27 stvcznia 2020 r.
do godz. 13.00,Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki sekretariat pok. 102, fax.25 756 Ż5 50 lub na adres
email: inwestycj e@minskmazowiecki.pl.

Pozostałe warunki Zapytania ofertowego oraz termin składania ofert pozostająbezzmian.

Wóita

