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Pytania i odpowiedzi nr 1

Kołobrzeg 22.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r, dla 3 
Spółek Wodociągowych Postępowanie nr l/En/ZP/S/2020

Zamawiający „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3,'78-100 Kołobrzeg, 
udzielając odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców informuje następująco:

Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz cen jednostkowych I część.Po przeliczeniu poszczególnych wolumenów nie zgadza się suma. Zwracamy sie zatem z prośbą o jej poprawę, bądź skorygowanie wolumenów dla poszczególnych taryf.
Odpowiedź:Wolumeny zostatały skorygowane (w załączeniu poprawiony załącznik w wersji edytowalnej.)
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla poszczególnych spółek wodociągowych w formacie excel.
Odpowiedź:Przy zawieraniu umów, Spółki udostępnią załączniki w formacie excel.
Pytanie 3. Dotyczy Rozdz. 19 i Rozdz. 20 SIWZ.W powyższych Rozdz. SIWZ mowa jest o podpisaniu umowy generalnej z Zamawiającycm przeprowadzającym postępowanie, a wyłonionym Wykonawcom, jednakże w SIWZ brak załączonejumowy generalnej. Prosimy zatem o jej przedstawienie.
Odpowiedź:Zamawiajacy nie przewiduje zwarcia umowy generalnej w związku z tym:Rozdział 19.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umów indywidualnych, przekazać Zamawiającemu dokument, z którego wynika umocowanie osób ze strony Wykonawcy.
Rozdział 20.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:W wyniku przedmiotowego postępowania zostaną zawarte umowy indywidualne o udzielenie zamówienia pomiędzy Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszaa podmiotami, o których mowa w pkt. 20.2 SIWZ
Pytanie 4. Dotyczy umów indywidualnych. 



W jakim okresie czasowym od podpisania umowy generalnej zostaną zawarte umowy indywidualne?
Odpowiedź:Umowy indywidualne zostaną podpisane bezpośrednio po wyłonieniu Wykoawcy.Zamawiajacy nie przewiduje zwarcia umowy generalnej.
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną.
Odpowiedź:Tak dopuszczamy.
Pytanie 6. Dotyczy Załącznika OPZ część III - PWiK Szczecinek, pkt 11.Z uwagi, iż przedmiotem zamównienia jest dostawa energii elektrycznej, a co za tym idzie Wykonawca przedstawia ofertę cenową tylko i wyłącznie na jej sprzedaż, nie powinniście Państwo wymuszać, iż cena odkupu wytworzonej i wprowadzonej do sieci OSD energii elektrycznej przez Zamawiającego, będzie identyczna.Ponadto cena energii elektrycznej przedstawiona w formularzu będzie ceną dla odbiorcy końcowego, gdzie wliczone są m. in. koszty energii „czarnej", praw majątkowych, akcyzy, bilansowania handlowego, natomiast w przypadku wytworzonej i wprowadzonej do sieci OSD energii elektrycznej przez Zamawiającego brak jest przytoczonych kosztów.Zwracamy się zatem z prośbą o wykreślenie opisu mechanizmu wyliczania ceny po której to Wykonawca zakupi od Zamawiającego wytworzoną i wprowadzoną do sieci OSD energię elektryczną oraz wyprowadzenie zapisu iż odkup energii będzie regulowany odrębną umową sprzedaży energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii w ramach oddzielnie przeprowadzonych negocjacji.
Odpowiedź:Wykonaca odkupi od Zamawiającego wytworzoną i wprowadzoną do sieci OSD energię elektryczną na podstawie odrębnej umową sprzedaży energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii w ramach oddzielnie przeprowadzonych negocjacji.
Pytanie 7. Dotyczy Załącznika OPZ część III - PWiK Szczecinek, pkt 11.Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie informacji, że Zamawiający wprowadzi do sieci OSD wytworzoną energię o wolumenie nie większym niż 6 MWh.
Odpowiedź:Zamawiający informuje, że energia wytworzona i wprowadzona do sieci OSD jest wielkością przybliżoną wg wykonania w 2019r
Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny dla wszystkich ppe?
Odpowiedź:Tak, przeprowadzana będzie po raz kolejny.



Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
Odpowiedź:Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
Pytanie 10. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:- nazwa i adres firmy;- opis punktu poboru;- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);- grupa taryfowa (obecna i nowa);- moc umowna;- planowane roczne zużycie energii;- numer licznika;- Operator Systemu Dystrybucyjnego;- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;- numer aktualnie obowiązującej umowy;- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;- numer ewidencyjny- numer PPEoraz dokumentów:- Pełnomocnictwo,- dokument nadania numeru NIP,- dokument nadania numeru REGON,- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź:Tak, zamawiajacy przekaże niezbędne dane.
Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowach, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 12. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowach, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo - rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.
Odpowiedź:Tak, wszystkie punkty poboru posiadają układy pomiarowo - rozliczeniowe dostosowane do zmiany Sprzedawcy.
Pytanie 14. Dotyczy § 2 ust. 6 wzoru Umowy dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3.Zwracamy sie o poprawę słowa Zamawiającemu na Zamawiający.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dokona poprawy słowa.
Pytanie 15. Dotyczy § 5 ust. 2 wzoru Umowy dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3.Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.Ponadto podstawą obliczenia kwoty należności ogółem za sprzedaż energii elektrycznej nie jest cena jednostkowa brutto, tylko cena jednostkowa netto, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Odpowiedź:Zapis otrzymuje brzmienie: „Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego".
Pytanie 16. Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru Umowy dla części nr 1 lub części nr 2.W związku z wyszczególnieniem w części 1 i części 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, taryf z grupy G oraz taryfy Bil zwracamy się z prośbą o dodanie okresu rozliczeniowego dla tych taryf w ust.4 i ust. 3.Ponadto zwracamy się z pytaniem czy okres rozliczeniowy dla wszystkich taryf z grupy Cxx wynosi 2 miesiące, czy jest może rozgraniczenie na Clx i C2x?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dokona poprawy. /



Pytanie 17. Dotyczy § 7 ust. 4 lit. b) wzoru Umowy dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3.Zwracamy się z prośbą o dodanie wyrazu Generalnej - z uwagi iż taka nomenklatura jest przyjęta dla umów zawieranych pomiędzi Wykonawcą a OSD.Ponadto dla części 1 zwracamy sie z prośbą o poprawę numeracji.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dokona poprawy.
Pytanie 18. Dotyczy § 7 ust. 5 wzoru Umowy dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3.Zwracamy się z prośbą o poprawę ust. Poprzez usunięcie wyrazu „momentu" po słowie „oświadczenia".
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dokona poprawy.
Pytanie 19. Dotyczy § 8 ust. 3 wzoru Umowy dla części nr 1 lub części nr 2 i części nr 3.Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie powyższego.W ramach wyjaśnień, informujemy iż potrącenie kary umownej umownej może nastąpić po wystawieniu noty księgowej.
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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