MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

Z UKIW AN
OS
IA

B

I

A

P

A

KA

RS

O

M

OWNICT
AT
W

SŁ
U

Ż

R

POLISH MARITIME SEARCH AND RESCUE SERVICE
Wasz znak
Your Ref.

Nasz znak
Our Ref.

Data
Date

NZ-6100/07/19- 4KW

Gdynia, 06.11.2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej,
postępowanie nr NZ-NA/II/PN/07/19, ogłoszenie DUUE zamieszczone pod nr 2019/S 183445138

Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania,
które wraz odpowiedziami oraz zmianą treści SIWZ zamieszczono poniżej.
Pytanie 1
Po przeanalizowaniu Państwa odpowiedzi i zmian do SIWZ z dnia 29.10.2019 r. informuję, iż:
W Załączniku do oferty (Tabela), który pozwala obliczyć wartość usługi dystrybucji brak jest jednego
składnika: opłata kogeneracyjna. Proszę o modyfikacje Tabeli poprzez dodanie ww. składnika, który
wynika z Taryfy OSD.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przeanalizował powyższą kwestię i wprowadza zmianę zał. do oferty w brzmieniu jw. Nowy
załącznik stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 2
Proponujecie Państwo dodać do Pkt IV Obowiązki Stron Umowy zdanie, które nakłada na Wykonawcę
obowiązek instalacji na własny koszt układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz systemów pomiaroworozliczeniowych. Wnioskujemy o kategoryczne wykreślenie proponowanej zmiany. Wykonawca nie
może wziąć na siebie danego obowiązku. Proces Instalacji i podłączenia układu pomiarowo
rozliczeniowego jest określony w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i jego Instrukcji. Instalacja
nowego układu pomiarowo rozliczeniowego oraz systemu pomiarowo-rozliczeniowego nie może być
przedmiotem tego przetargu. Wykonawca nie jest w stanie obliczyć danej usługi na tym etapie, co wiąże
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się z dużym ryzykiem kosztowym. Wnioskujemy o wykreślenie proponowanej zmiany. Informujemy, iż
brak zgody na powyższe może skutkować nieprzystąpieniem do złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zmienia wskazaną treść – Istotne postanowienia umowy, dział IV. pkt 9. Dotychczasową
treść zastępuje się zdaniem:
„Wykonawca na własny koszt dostosuje zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe w celu
spełnienia wymagań dystrybutora – tzw. dostosowanie układów do wymagań TPA.”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Dyrektor
/-/
Maciej Zawadzki
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