Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Poznań, 16.11.2015r.

WZDW-15.271-101/15

Wszyscy Wykonawcy
dotyczy: „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz
z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych,
przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDW”.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,
działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami), wyjaśnia, co następuje:
PYTANIE 1: Prosimy o dokładne wskazanie nazwy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla
każdego punktu poboru.
ODPOWIEDŹ: W załączniku nr 2 dokonano wskazania nazwy OSD dla każdego punktu poboru.
PYTANIE 2: Informujemy, że aktualna konstrukcja Formularza cenowego nr 2.1 uniemożliwia
dokonanie właściwej kalkulacji i złożenia oferty. Wnosimy o przeredagowanie niniejszych
załączników na wzór innych postępowań na kompleksową dostawę energii elektrycznej
z zachowaniem jednostek obliczeniowych i sposobu stosowanych zaokrągleń zgodnych zatwierdzoną
przez Prezesa URE Taryfą OSD.
Zgodnie z Taryfą OSD składnik zmienny stawki sieciowej dla grupy taryfowej C12a jest wskazany
z podziałem na strefy (szczyt i poza szczytem). Państwa Formularz Cenowy nie przewiduje podania
stawki sieciowej z podziałem na strefy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił grupę taryfową C12a na C11, gdyż nie ma określonego
podziału na strefy(szczyt i poza szczytem).
PYTANIE 3: W SIWZ są wskazane PPE w taryfie C11-R. Taryfa ENERGA-OPERATOR nie
zawiera takiej taryfy. Prosimy o wskazanie prawidłowej grupy taryfowej dla podanych PPE.
ODPOWIEDŹ: Zamiast taryfy C11-R wskazujemy grupę taryfową C11.
PYTANIE 4: Proszę o wskazanie właściwych wartości do obliczenia składników dystrybucji:
- opłata abonamentowa
- Składnik stały stawki sieciowej
- Opłata przejściowa
Zamawiający wskazał w tabelach formularza cenowego właściwe jednostki (zł/mc i zł/kW/mc)
jednakże w kolumnie obok podał ilość zużywanych kWh.
ODPOWIEDŹ: Wskazujemy, że właściwe wartości do obliczania składników sprzedaży energii
i dystrybucji na 12 miesięcy zostały wpisane do formularza cenowo ofertowego dla części 2.
Wobec powyższego Zamawiający dokonał aktualizacji załącznika nr 2 oraz formularza cenowo
ofertowego dla części 2.
W załączeniu zamieszczamy poprawiony załącznik nr 2 oraz formularze cenowe dla części 2.

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
tel./fax 61 / 826 53 92, fax 852 01 31
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl
Liczba stron - 1

e-mail: poczta@wzdw.pl

