
Szczecin, dnia 17.07.2020 r.

ZZ-2380-43/20

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 2019 r. poz.1843 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 01.10.2020 do 30.09.2021.

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

do Zamawiającego w dniu 14.07.2020r., 15.07.2020r. wraz z wyjaśnieniami siwz:

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu na zapis „ Termin płatności będzie nie krótszy niż ….. dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury VAT – dotyczy rozdziału III pkt. 8 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 3:

Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w SIWZ ( załącznik
nr  7  )  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 – dotyczy rozdziału
III pkt. 12.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  numery  identyfikacyjne  Punktów  wyjścia  nadane  przez  OSD  i  wskazane  przez
Zamawiającego w SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ) są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez
obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach Vat).

Pytanie 4:

Czy Wykonawca może złożyć ofertę tylko na 1 część?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część, zgodnie z zapisem rozdz. XVII SIWZ.



Pytanie 5:

Dotyczy par. 4 ust. 4 Umowy – 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 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 nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 6:

Dotyczy par. 7 ust. 1 Umowy – załącznik nr. 6 do SIWZ.
Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów dopuszczających zmianę ceny jednostkowej za paliwo gazowe w przypadku 
zmiany taryfy wykonawcy.  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. Wykonawca wyjaśnia, że 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.  

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów ust. 1 par. 7 załącznika nr 8 do SIWZ – Wzór umowy. 

Pytanie 7:

Dotyczy par. 8 ust. 3 Umowy – załącznik nr. 6 do SIWZ.
Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie łącznego wolumenu paliwa gazowego było maksymalnie do 10%
szacunkowego wolumenu podstawowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków z SIWZ, nie mniej jednak informuje, że zwiększenie wolumenu
paliwa nie powinno przekraczać 10% szacunkowego wolumenu podstawowego. 



Pytanie 8:

Dotyczy par. 14 Umowy – załącznik nr. 6 do SIWZ.
Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków z SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy par. 14 ust. 1 Umowy – załącznik nr. 6 do SIWZ.
W przypadku braku zgody na usunięcie kar, Wykonawca prosi o zmniejszenie kary do 10 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 10:

Dotyczy par. 14 ust. 4 Umowy – załącznik nr. 6 do SIWZ.
Wykonawca prosi o modyfikację w/w „na zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 11:

Dotyczy Formularza kalkulacji cenowej.
Wykonawca prosi o zamieszczenie formularza w wersji edytowalnej.
W przypadku braku poprawności formuł w excel, Wykonawca prosi o informację czy może sam nanieść zmiany w
formułach w celu prawidłowego wyliczenia wartości oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian celem prawidłowego wyliczenia wartości oferty,

Pytanie 12:

Dotyczy Formularza kalkulacji cenowej – dotyczy części I.
Wykonawca  prosi  o  weryfikację  ilości  punktów poboru  gazu  dla  części  I  grupa  taryfowa  W-5.1.  Wyjaśniamy,  że
zgodnie z załącznikiem nr. 7 do SIWZ, jest 7 punktów poboru gazu. Proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian w
kolumnie „ ilość ppg „

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznik nr 6 do SIWZ Formularz kalkulacji cenowej.  

Pytanie 13:

Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ – dotyczy części I.
Wykonawca prosi o poprawne podanie mocy umownej z ostatniej faktury VAT dla wierszy: 15, 24, 25 kolumna „ Moc
umowna kWh/h „
Wyjaśniamy, że te dane potrzebne są do wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej.



Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji załącznika  nr 7 do SIWZ w części I.

Pytanie 14:

Dotyczy Formularza kalkulacji cenowej – dotyczy części I.
Czy w kolumnie „ ilość jm” w wierszu „opłata sieciowa stała” Wykonawca ma uzupełnić puste pole? 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pustych pól w kolumnie „ilość jm” w wierszu „opłata sieciowa stała”
przez Wykonawcę.

Pytanie 15:

Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykonawca prosi o dodanie numerów punktu poboru gazu we  wszystkich miejscach gdzie ich brakuje.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji załącznika  nr 7 do SIWZ.

Pytanie 16:

Wykonawca prosi o zamieszczenie na stronie internetowej wszystkich załączników do oferty w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu edytowalne wersje załączników do oferty.

Pytanie 17:

Dotyczy części I, OPZ załącznik nr. 7
Wykonawca prosi o weryfikację mocy umownej wiersz 27 kolumna „ Moc umowna  kWh/h „ z ostatnią fakturą VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika  nr 7 do SIWZ.

Pytanie 18:

Dotyczy części I, OPZ załącznik nr. 7
Wykonawca prosi o weryfikację grupy taryfowej wiersz 16 i 23 kolumna „ Grupa taryfowa OSD” z ostatnią fakturą
VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika  nr 7 do SIWZ.

Jednocześnie  w  związku  z  przekazaną  informacją  od  jednego  z  Wykonawców  z dnia  14.07.2020r.,  iż

Wykonawca ten stosuje wzorce umowne i w związku z równym traktowaniem wszystkich partnerów biznesowych nie

wprowadza modyfikacji umowy dla poszczególnych odbiorców w tym terminu płatności który wynosi 14 dni od daty

wystawienia  faktury.  Jak  również  informacji,  że  obecnie  nie  jest  możliwe  świadczenie  usługi  dystrybucji  paliw

gazowych przez tego Wykonawcę na rzecz innego alternatywnego sprzedawcy gazu,  wobec faktu,  że Wykonawca

będąc tzw. przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, świadczy zarówno usługę dystrybucji paliwa gazowego, jak i

jest sprzedawcą tego paliwa i działa na określonym terenie na warunkach monopolu naturalnego świadcząc zarówno



usługę  dystrybucji,  jak  i  pozostaje  wyłącznym sprzedawcą  paliwa  na  obszarze  swojego systemu dystrybucyjnego.

Zamawiający rezygnuje w części III ze Wzoru umowy - załącznik nr 8 do SIWZ zastępując go załącznikiem Istotne

Postanowienia Umowy dla części III - załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz kalkulacji cenowej),

zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zmodyfikowany załącznik nr 1 do

SIWZ (Oferta cenowa) oraz załącznik nr 9 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy dla części III)

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 27.07.2020r. 


