
Szczecin, dnia 04.07.2019 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 i 2   uPzp Zamawiający przekazuje zapytania do siwz, które wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 02.07.2019r. wraz z odpowiedzią i modyfikacją załącznika 5.1 do siwz:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się ponownie 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 4  " ilość  jm.  ",  gdzie  nie  powinna być  wpisana

liczba 12. Wykonawca wnosi o poprawienie Załącznika 5.1 do siwz poprzez prawidłowe wskazanie

szacunkowej ilości jednostek dla  wyliczenia opłaty sieciowej stałej. W przypadku wyliczenia opłaty

dystrybucyjnej stałej zgodnie ze wzorem punkt 5.3.3. taryfy PSG Sp. z o.o. wartość opłaty stałej jest to

iloczyn ilości mocy umownej dla punktu poboru, ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki

opłaty stałej [gr/(kWh/h) za każdą godzinę okresu rozliczeniowego]. 

W Państwa przypadku ilość mocy umownej w kWh/h mnożymy przez ilość dni a  następnie przez

24 h. Tą wartość następnie mnoży się przez stawkę Taryfy Operatora i otrzymujemy wartość opłaty

stałej dla punktu poboru. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poprawienie formularza  ofertowego w tej części, gdzie

wartość  netto  dla  "opłaty  sieciowej  stałej"  jest  wyliczana  wg  wzoru:  liczba  godzin  w  trakcie

obowiązywania zamówienia x łączna moc umowna dla wszystkich 5 ppg × cena jednostkowa netto

opłaty sieciowej stałej wg taryfy OSD.

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował Formularz kalkulacji cenowej dla części I (załącznik nr 5.1. do siwz) dla

grupy taryfowej W-5.1 (w załączeniu)

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.07.2019 r  .  

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

wyk. w 1 egz. 
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