Postępowanie MPEC/PE-EZ/195/18

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa gazu wysokometanowego
grupy E do układu kogeneracyjnego i ciepłowni lokalnych”
Zestaw (2)

Pytanie nr 1
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający udostępni formularz ofertowy oraz załączniki w
wersji edytowalnej (word, excel) ?
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=424 formularz oferty
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej programu Excel z zablokowanymi do edycji
formułami.
Pytanie nr 2
Czy Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie ryzyko niezrealizowania przez Zamawiającego, jako
przedsiębiorstwa energetycznego, obowiązku pozyskania świadectw pochodzenia efektywności
energetycznej tzw. „białych certyfikatów”, czy też całkowita odpowiedzialność za ewentualne
niezrealizowanie tego obowiązku w trakcie trwania umowy spoczywać będzie na Zamawiającym i
Wykonawca nie musi doliczać kosztu tych certyfikatów do ceny paliwa gazowego ?
Odpowiedź:
Zamawiający jako przedsiębiorstwo energetyczne realizuje obowiązek pozyskania świadectw
pochodzenia efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”. Całkowita odpowiedzialność za
ewentualne niezrealizowanie tego obowiązku w trakcie trwania umowy spoczywać będzie na
Zamawiającym.
Pytanie nr 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesłanie oświadczenia, że Zamawiający jest na liście URE
podmiotów, które same rozliczają obowiązek związany z umorzeniem świadectw pochodzenia ("BC").
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany do realizacji obowiązku o którym mowa w Art. 10, ust.1
Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 oraz W-6,
na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo
gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę
wynikającą w faktur wstępnych?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 oraz W-6,
na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt 19.12
SIWZ, zgodnie z którym rozliczenia za dostawę gazu będą dokonywane na podstawie miesięcznych
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Pytanie nr 5
Czy umowa na dostawy paliwa gazowego z obecnym wykonawcą została już wypowiedziana ? Jeśli nie
to prosimy o podanie okresu jej wypowiedzenia, nazwy podmiotu z którym jest zawarta, oraz
wskazania do czyich obowiązków (wykonawcy czy zamawiającego) należy jej wypowiedzenie.
Odpowiedź:
Umowa na dostawę paliwa gazowego z obecnym dostawcą obowiązuje do 31.12.2018. Kwestia
wypowiedzenia umowy leży po stronie Zamawiającego.
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