Zielonka 03.04.2019 r.
Postępowanie: : SPZOZ MOZ 3/271.2/2019

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące postępowania na
dostawy gazu. Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:
1. Wykonawca prosi o informację ile punktów poboru paliwa gazowego objętych jest
postępowaniem?
Odpowiedzi na pytania: 1,2,3,5,6.
Lp

Numer punktu
poboru

Moc umowna

Taryfa

Szacunkowy pobór

1

1627620307

241

W5.1

60.000 m sześć.

2. Wykonawca prosi o podanie grupy taryfowej OSD dla poszczególnych punktów poboru.
3. Wykonawca prosi o podanie szacunkowego wolumenu dla poszczególnych punktów poboru w
kWh.
4. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo
gazowe w rozbiciu na miesiące w grupie taryfowej W-5.1 dla poszczególnych punktów
poboru (w kWh) w trakcie obowiązywania umowy.
Odpowiedź: Przewidywane zapotrzebowanie w poszczególnych miesiącach:
1-110, II-90.III-75, IV-63, V-36, VI 25, VII-26, VIII 26, IX-26, X-67, XI-67, XII- 80
5. Wykonawca prosi o podanie nr punktu poboru paliwa gzowego (punktu wyjścia) wskazanego na
fakturze dla wszystkich punktów objętych postępowaniem.
6. Wykonawca prosi o podanie mocy umownej dla poszczególnych punktów
poboru w grupie taryfowej W-5.1.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu Rozdziału 2 SIWZ pkt 6 oraz Rozdziału 4
SIWZ poniższym zapisem:
„Dostawy odbywać się będą w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2022 r. z
zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na
kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
Sprzedawcy".
OdpowiedźTak
8. Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na
wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w
Taryfie Operatora, opłat z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń
wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych
w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na
zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD"?
Odpowiedź: Tak
9. Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak to
jaki jest okres jej wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?
Odpowiedź: Umowa wygasa 30.06.2019
10. Dotyczy Rozdziału 16 SIWZ pkt 4
Zgodnie z zapisem w powyższym pkt wykonawca prosi o umieszczenie formularza cenowego.
Odpowiedź: Zamawiający prosi o wykreślenie pkt 4 z Rozdziału 16 SIWZ
11 .Wykonawca prosi o umieszczenie załączników do SIWZ w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Wewnętrzna regulacje nie pozwalają na zamieszczenie załączników w wersji
edytowalnej.
12. Wykonawca wnosi o wykreślenie treści zapisu Rozdziału 18 SIWZ pkt 3 oraz modyfikację treści
zapisu Rozdziału 16 pkt 5.
Zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018
poz.755 t.j) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót

paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach
domowych, z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwo energetyczne do
zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych dotyczy
wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy
prawo energetyczne. Wobec zwolnienia Sprzedawcy paliw gazowych z obowiązku zatwierdzania
taryfy przez Prezesa URE cena paliwa gazowego oraz stawka opłaty abonamentowej będą
zgodne ze złożoną ofertą natomiast opłaty dystrybucyjnebędą rozliczane zgodnie z obowiązującą
Taryfą OSD zatwierdzaną przez Prezesa URE. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego oraz Taryfy OSD.
Odpowiedź: Zgoda
13. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie trwania
umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez
względu czy zmiana jest korzystna? Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku
zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy
zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.
Odpowiedź: Tak
14. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla
Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak
15. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku
akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Odpowiedź: Tak
16. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany w
kwalifikacji Zamawiającego w zakresie podatku akcyzowego w trakcie obowiązywania
umowy?
Odpowiedź: Tak
17. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany podatku akcyzowego, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla
Zamawiającego?
Odpowiedź Tak
18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?
Odpowiedź: Nie
19. Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Tak

