
Szczecin, dnia 02.07.2019 r.
ZZ-2380-67/19

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej
dalej  „uPzp”  na „Kompleksowa  dostawa  obejmująca  sprzedaż  i  dystrybucję  gazu

wysokometanowego typu E, gazu zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji garnizonu

zachodniopomorskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od 01.10.2019 r. do

30.09.2020 r.”

       Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4  uPzp Zamawiający przekazuje zapytania do siwz, które wpłynęły

do Zamawiającego w dniach 24-27.06.2019rr. wraz z wyjaśnieniami,  modyfikacją  załączników  nr 1, 4,

5.1-5.4 i 6 oraz  nowym załącznikiem nr 7 do siwz:

Pytanie 1

Dotyczy „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”  – Załącznik nr 4  do SIWZ (część 1)

Wykonawca  prosi  o  weryfikację  i  wskazanie  prawidłowej  mocy  umownej  dla  punktu   poboru  gazu

w grupie  taryfowej  W-5.1:  KPP Police  ul.  Welecka  2,  72-006  Mierzyn,  która  zgodnie  z Taryfą  OSD

powinna wynosić powyżej 110 kwh/h.

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał weryfikacji mocy umownej w grupie taryfowej W-5.1: KPP  Police ul. Welecka ,

72-006 Mierzyn w Załączniku nr 4 do SIWZ (część 1) na załączonym zmodyfikowanym załączniku nr 4

Pytanie 2

Wykonawca prosi o zweryfikowanie i poprawienie rozbieżności w zakresie łącznego wolumenu dla grupy

taryfowej W-4, ponieważ w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – Załącznik

nr 4 do SIWZ  (część 1)  łączny wolumen to 746 143,000 kWh, a w Formularzu kalkulacji  cenowej -

Załącznik nr 5.1 do SIWZ jest wskazany łączny wolumen: 745 293,000 kWh. W związku z powyższym

Wykonawca prosi o naniesienie stosownych zmian w załącznikach

Odpowiedź: 

Zamawiający zweryfikował rozbieżności  w zakresie  łącznego wolumenu  dla  grupy  taryfowej  W-4,  na

załączonym zmodyfikowanym załączniku nr 4.

Pytanie 3

Czy punkty poboru gazu wskazane przez Zamawiającego w Formularzu kalkulacji       cenowej - Załącznik

nr 5.2 do SIWZ (część 2) z grup taryfowych Z-3.6 oraz Z-4 to gaz zaazotowany Ls czy gaz zaazotowany

Lw?
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Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż  punkty poboru gazu wskazane przez Zamawiającego  w Formularzu kalkulacji

cenowej - Załącznik nr 5.2 do SIWZ  (część 2) z grup taryfowych Z-3.6 oraz Z-4  to   gaz  zaazotowany

Ls-1.1.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o poprawienie przez Zamawiającego w Formularzu kalkulacji  cenowej - Załącznik nr

5.2 do SIWZ (część 2) dla GRUPY TARYFOWEJ Z-3.6 ZW wyliczenia wartości netto dla opłaty sieciowej

stałej, ponieważ nie została  uwzględniona liczba punktów pobory (2 PPG).

Odpowiedź:

Zamawiający informuję,  iż  jest uwzględniona liczba punktów PPG, natomiast zmodyfikowano formułę

w komórce F67 w zmodyfikowanym Załączniku nr 5.2 do SIWZ (część 2) dla GRUPY TARYFOWEJ

Z-3.6 ZW.

Pytanie nr 5

Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  faktur  wstępnych  w  grupie   taryfowej  W-5.1  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?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywania faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1.

Pytanie nr 6

Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez     Zamawiającego w

SIWZ ( załącznik nr 4 do SIWZ) są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego

sprzedawcę  na  dokumentach  stanowiących  podstawę  płatności  Odbiorcy  (fakturach  VAT).  Obowiązek

umieszczania przez        sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z

postanowień pkt 11.10.4 IRIESD?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez

Zamawiającego  w SIWZ (zmodyfikowany załącznik nr 4  do siwz)  są  zgodne  z  numerami  Punktów

wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na  dokumentach stanowiących podstawę płatności

Odbiorcy (fakturach VAT).

Pytanie nr 7

Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres

wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  dla  aktualnie  zawartych  umów  obowiązuje  1  miesięczny  termin

wypowiedzenia. Za wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów odpowiedzialny jest Wykonawca.
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Pytanie nr 8

Czy Zamawiający  wyraża zgodę, aby termin płatności za fakturę był liczony od daty wystawienia faktury

VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby termin płatności  biegł od daty wystawienia faktury.

Pytanie nr 9

Dotyczy Sekcji VI, pkt B „Etap po otwarciu ofert” ppkt 5 lit 3:

Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  zamiast  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  umowy

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zostało przedłożone oświadczenie Wykonawcy, że posiada ważną

Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na

którym  znajduje  się  miejsce  dostarczenia  gazu  ziemnego  na  cały  okres  realizacji  przedmiotowego

zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis  rozdz.VI część B ust.5 siwz w następujący sposób:

jest:

5. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt.

1.2:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę/Wykonawców występujących wspólnie wa-

runków udziału w postępowaniu wymagane są następujące dokumenty:

� poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi,

wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) usta-

wy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685,

771, 1000 i 1356)

� poświadczoną za zgodność z oryginałem  aktualna koncesję na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) – w przypadku Wykonaw-

ców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,

lub

• poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  

na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru

gazu  ziemnego  –  w     przypadku  Wykonawców  nie  będących  właścicielami  sieci  

dystrybucyjnej.

zmienia się na:

5. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt.

1.2:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę/Wykonawców występujących wspólnie wa-

runków udziału w postępowaniu wymagane są następujące dokumenty:
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� poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję  na obrót paliwami gazowymi,

wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) usta-

wy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685,

771, 1000 i 1356)

� poświadczoną za zgodność z oryginałem  aktualna koncesję na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) – w przypadku Wykonaw-

ców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,

lub

� oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy OSD na świadczenia usług dystrybucji gazu na

jego obszarze oraz nieograniczonego dostępu do infrastruktury technicznej niezbędnej do re-

alizacji zamówienia  według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

Wzór załącznika nr 7 do siwz w załączeniu.

Pytanie nr 10

Wykonawca  prosi  o  usunięcie  poniższego  zapisu  z  Załącznika  nr  1  –  Oferta  Cenowa,  ponieważ

w postępowaniu nie było wymagane wadium:

„nr konta, na które dokonywany będzie zwrot wadium:”

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 do siwz (w załączeniu).

Pytanie nr 11

Wykonawca prosi o udostępnienie Załącznika nr 1 – Oferta Cenowa oraz Załącznika nr 2 i 3 do SIWZ

w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający  udostępnił  załączniki  nr  1,  2  i  3  w  wersji  edytowalnej  na  stronie  internetowej

Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Pytania nr 13

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy:

Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu § 1 ust. 3 pkt. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ słów „zatwierdzonej

przez  Prezesa  URE”.  Wykonawca  wyjaśnia,  że  zgodnie  z  art.  62  b  ust.  1  Prawo  Energetyczne  od

01.10.2017 r. Taryfa Wykonawcy dla nie-konsumentów nie podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
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Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wykreślenie  zapisu  §  1  ust.  3  pkt.  3  Załącznika  nr  6  do  siwz  słów

„zatwierdzonej  przez  Prezesa  URE”.  (zmodyfikowany  wzór  umowy  –  załącznik  nr  6  do  siwz

w załączeniu)

Pytanie nr 14

Dotyczy zapisu § 4 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

Odpowiedź:

Zamawiający  sam  będzie  kontrolował  wartość  umowy.  Zamawiający  zapłaci  za  rzeczywiste  zużycie

paliwa. 

Pytanie nr 15

Wykonawca prosi o zmianę daty w § 5 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ na datę 01.10.2019 r.  

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował (poprawił omyłkę pisarską) termin rozpoczęcia dostaw na 01.10.2019 r.  na

zmodyfikowanym załączniku nr 6 do siwz (w załączeniu).

Pytanie nr 16

Dotyczy zapisu § 7 ust. 1  Załącznika nr 6 do SIWZ

Wykonawca wnosi  o wykreślenie zapisów dopuszczających zmianę ceny jednostkowej za paliwo gazowe

w przypadku zmiany taryfy wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE.  Cena paliwa gazowego oraz

opłaty  abonamentowej  od  1.10.2017  r.  w przypadku  odbiorców niepobierających  paliwa  gazowego  na

potrzeby gospodarstwa domowego,   nie podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE wobec powyższego

Wykonawca nie będzie w stawnie spełnić warunku zmiany ceny paliwa gazowego w przypadku zmiany

taryfy wykonawcy. Należy przy tym wskazać, iż Wykonawca kupuje paliwo gazowe na TGE na cały okres

trwania umowy według ceny z dnia zakupu, co gwarantuje stałą cenę paliwa gazowego przez cały okres

trwania  umowy.   Wobec  powyższego  wnosimy  o  wykreślenie  ww.  zapisu  „taryfa  Sprzedawcy”  oraz

modyfikację zapisu wg poniższego wzoru:

„Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji  niniejszej Umowy obliczane będzie jako suma opłat za

pobrane  paliwo  gazowe  (wg  stawek  przedstawionych  w Formularzu  kalkulacji  cenowej  stanowiącym

załącznik nr 2 do umowy) oraz opłat dystrybucyjnych wynikających z obowiązującej Taryfy OSD.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „taryfa Sprzedawcy” oraz na modyfikację ww. zapisu

na:

 „Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako suma opłat za

pobrane  paliwo  gazowe  (wg  stawek  przedstawionych  w Formularzu  kalkulacji  cenowej  stanowiącym

załącznik  nr  2  do  umowy)  oraz  opłat  dystrybucyjnych  wynikających  z  obowiązującej  Taryfy  OSD.”

w zmodyfikowanym załączniku nr  6 do siwz (w załączeniu).
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Pytanie nr 17

Dotyczy zapisu § 8 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej  W-1.1 i Ls-1.1 na

podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura   prognoza obejmuje  dwa miesiące) oraz

fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo  gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której

kwota zostanie  pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur prognozowanych?

Wykonawca  wyjaśnia,  że  w  przypadku  grupy  taryfowej  W-1.1  i  Ls-1.1  okres  rozliczeniowy,  zgodnie

z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12  miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognozowanych w grupie taryfowej W-1.1 i Ls-1.1.

Pytanie nr 18

Dotyczy § 6 ust. 4 (Załącznik nr 6 do SIWZ):

Zgodnie  z § 17 rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia  2 lipca 2010 r.  „w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu gazowego”

Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji :

1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci,

w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń  w dostarczaniu paliw

gazowych;

3)  niezwłocznie  przystępuje  do  likwidacji  występujących  w sieci  gazowej  awarii  i  usuwania  zakłóceń

w dostarczaniu paliw gazowych;

4)  powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania

paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;

5)  powiadamia  użytkowników systemu gazowego  o  terminach  i  czasie  trwania   planowanych przerw

w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych

lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych

zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co

najmniej na:

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do

grupy przyłączeniowej B podgrupy I,

b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;

6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania

przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

Zgodnie  z obowiązującymi przepisami obowiązek informowania odbiorców o przewidywanym terminie

wznowienia dostarczania paliwa gazowego w ramach umowy kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD

jako właścicielu sieci  dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu
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takich okoliczności. Wykonawca ma możliwość poinformowana Odbiorcy jedynie w przypadku uzyskania

takiej informacji od OSD, wobec powyższego wnosimy o usunięcie lub  modyfikację zapisu na:

„5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  powiadomienia  Zamawiającego  (Odbiorcy)

o wystąpieniu sytuacji  awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji  Zamawiającego

(Odbiorcy),  a  w  szczególności  o  przewidywanym  czasie  trwania  i  zakresie  ograniczeń

w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego pod warunkiem otrzymania informacji od OSD.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 6 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik

nr 6 do siwz.

Pytanie nr 19

Dotyczy zapisu § 14 ust. 1,2,3 Załącznika nr 6 do SIWZ:

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kar umownych.

Pytanie nr 20

Dotyczy zapisu § 14 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ:

Wykonawca  prosi  o  modyfikację  w/w  „na  zapłatę  kar  umownych  wyłącznie  na  podstawie  noty

obciążeniowej”

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował wzór umowy w § 14 ust. 4, stanowiący załącznik nr 6 do siwz (w załączeniu)

Jest:

„4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po

uprzednim poinformowaniu jego o wysokości kar i sposobie ich wyliczenia.”

Zmienia się na:

„4.  W razie  zaistnienia  przesłanek do naliczenia  kar  umownych,  Zamawiający  potrąci  wyliczona  karę

z wynagrodzenia  Wykonawcy  po  uprzednim  poinformowaniu  Wykonawcy  o  wysokości  i  sposobie

wyliczenia kary na co Wykonawca wyraża zgodę.”

Pytanie nr 21

Dotyczy § 6 ust. 3 i 5 (Załącznik nr 6 do SIWZ):

Wykonawca  zwraca  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający  zmodyfikuje  powyższe  zapisy  i  zredukuje

obowiązek dysponowania do liczby jednego pracownika.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zapisy w zmodyfikowanym załączniku nr 6 do siwz (w załączeniu).

Pytanie nr 22

Dotyczy § 4 ust. 4 (Załącznik nr 6 do SIWZ):

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu gazowego”
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Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji :

1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie  o przyłączenie do sieci,

w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw

gazowych;

3)  niezwłocznie  przystępuje  do  likwidacji  występujących  w sieci  gazowej  awarii  i  usuwania  zakłóceń

w dostarczaniu paliw gazowych;

4)  powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania

paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;

5)  powiadamia  użytkowników  systemu  gazowego  o  terminach  i  czasie  trwania  planowanych  przerw

w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych

lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych

zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co

najmniej na:

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do

grupy przyłączeniowej B podgrupy I,

b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla  pozostałych odbiorców;

6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania

przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek wskazany w § 4 ust. 4 w ramach umowy kompleksowej

spoczywa wyłącznie na OSD jako właścicielu sieci dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania

Sprzedawcy o zaistnieniu takich okoliczności. OSD odpowiada za wstrzymanie dostawy paliwa gazowego

i decyzje o terminie wstrzymania zwłaszcza z przypadku zagrożenia życia co wynika z cytowanego już

rozporządzenia.  Wobec powyższego wnioskujemy modyfikację zapisu:

„Wstrzymanie  lub  ograniczenie  dostaw  paliwa  gazowego  do  Odbiorcy,  w  sytuacji  gdy  niezwłoczne

wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania tego paliwa mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa

życia, zdrowia lub środowiska, bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów  technologicznych Odbiorcy

będzie możliwe w terminie uzgodnionym z OSD.” 

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zapis § 4 ust. 4 we wzorze umowy (zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz

w załączeniu)

Pytanie nr 23

Wykonawca zwraca się  z  prośbą o modyfikację Formularza kalkulacji  cenowej dla części I  (Załącznik

nr 5.1  do  siwz)  dla  grupy  taryfowej  W-5.1  poprzez  poprawienie   w  wierszu  "opłata  sieciowa  stała"

wartości  wpisanej  w  kolumnie  3  "ilość  ppg",  gdzie  zamiast  liczby  "5"  powinien  być  wpisany  "x"  .

Wykonawca wyjaśnia, że do wyliczenia "wartości netto (kol.3xkol.4xkol.5)" dla opłaty sieciowej stałej nie

jest  brana  pod  uwagę  liczba  punktów  poboru  gazu.  Wartość  netto  dla  "opłaty  sieciowej  stałej"  jest

wyliczana wg wzoru:  liczba godzin  w trakcie  obowiązywania  zamówienia  x  łączna moc umowna dla
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wszystkich 5 ppg × cena jednostkowa netto opłaty sieciowej stałej wg taryfy OSD.

 Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował formularz  kalkulacji  cenowej  -zmodyfikowany załącznik nr 5.1  do  siwz

(w załączeniu).

Pytanie nr 24

Wykonawca wnosi o poprawienie przez Zamawiającego w Formularzu kalkulacji cenowej-Załącznik nr 5.2

do SIWZ (część 2) w wierszu „SUMA  CZĘŚĆ II” wyliczenia wartości netto, kwoty podatku oraz  wartości

brutto, ponieważ formuła excel nie uwzględnia  wartości z tabeli dotyczącej grupy taryfowej  Ls-1.1.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował formularz kalkulacji cenowej -  zmodyfikowany załącznik nr 5.2 do siwz

(w załączeniu).

Ponadto Zamawiający skorygował omyłki pisarskie we wzorze umowy (zmodyfikowany załącznik nr 6 do

siwz):

- § 5 ust. 2  pkt 6 wzoru umowy:

jest:

§ 8

zmienia się na:

§ 6 ust. 2

 Ponadto w § 5 wzoru umowy wykreślono ostatni ustęp oznaczony cyfrą 5.

- § 10 ust. 2  wzoru umowy:

jest:

§ 10 ust. 9

zmienia się na:

§ 8 ust. 10

Zamawiający informuje, że termin składania  i  otwarcia ofert został przesunięty na  dzień 08.07.2019 r  .  

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

W załączeniu zmodyfikowane załączniki nr  1, 4, 5.1 – 5.4, 6 i nowy załącznik nr 7 do siwz.

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.G.
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