Znak sprawy: DS/ZP03/2020
Toruń, dnia 01.10.2020 r.
Wszyscy wykonawcy
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla
potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
Ogłoszenie nr 585382-N-2020 z dnia 2020-09-16
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)
w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.
Lp.

Odpowiedź

Pytanie
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji

1

promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie
nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ.

Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w
ramach akcji promocyjnych lojalnościowych,
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy
sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ

Wykonawca prosi o informację kto jest dotychczasowym
2

Sprzedawcą

dla

wszystkich

punktów

poboru

objętych

postępowaniem.
Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga
3

wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia?

Dotychczasowym sprzedawcą jest PGNIG Obrót
Detaliczny Sp. z o.o.
Dotychczasowa umowa został zawarta na czas
określony, tzn. do 31.12.2020 r.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w
przypadku grupy taryfowej oznaczonej w załączniku nr 1 do
SIWZ jako „Grupa taryfowa sprzedawcy W-3.12T” był zgodny z
okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w
oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca
wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są
4

w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów
w ciągu roku).
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o

Zamawiający wyraża zgodę, aby okres
rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej
oznaczonej w załączniku nr 1 do SIWZ jako
„Grupa taryfowa sprzedawcy W-3.12T” był
zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora
Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty
dokonywane przez OSD

informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty
Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres
rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w
przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny zgodnie z okresem
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu
5

o odczyty dokonywane przez OSD?
Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6
dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą
OSD (6 odczytów w ciągu roku).
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Zamawiający wyraża zgodę, aby okres
rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W3.6 był zgodny zgodnie z okresem rozliczeniowym
Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o
odczyty dokonywane przez OSD

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o
informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty
Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres
rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur
wstępnych

w

grupie

taryfowej

W-5

na

podstawie

prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę
6

rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o
kwotę wynikającą w faktur wstępnych?
7

8

Czy Zamawiający wymaga, aby Istotne postanowienia umowy

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą
korespondencyjną
Zamawiający nie wymaga formy literalnej;

zostały wprowadzone do treści umowy w formie literalnej, czy

dopuszcza, aby Istotne postanowienia umowy

mogą zostać wprowadzone w formie zachowującej to samo

zostały wprowadzone do treści umowy w formie

znaczenie ?

zachowującej to samo znaczenie

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Dotyczy: rozdz. 1 pkt 2 Załącznika nr 2 do SIWZ
9

10

Wykonawca prosi o zmianę terminu na 7 dni roboczych

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na
7 dni roboczych

Zamawiający wnosi o wykreślenie zapisu lub jego modyfikację:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie
zapisu:
„Wykonawca
powiadomi
niezwłocznie

„Wykonawca powiadomi niezwłocznie

Zamawiającego o

Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji awaryjnej,

wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę

która może mieć wpływ na pracę urządzeń,

urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności o

instalacji Zamawiającego, a w szczególności o

przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w

przewidywanym

czasie

dostawie/dystrybucji

ograniczeń

dostawie/dystrybucji

paliwa

gazowego,

pod

warunkiem

w

trwania

i

zakresie
paliwa

otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora

gazowego, pod warunkiem otrzymania informacji

Systemu Dystrybucyjnego”.

o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego”.”

Wykonawca wnioskuje o usunięcie rodz. 4 Kary umowne
11

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie rozdz. 4
Kary umowne z załącznika nr 2 do SIWZ

Załącznika nr 2 do SIWZ

Dotyczy rozdz.5 pkt 3 Załącznika nr 2 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby
12

zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego
obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie
wymagały zgody Zamawiającego w formie aneksu.
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Zamawiający dokonuje zmiany w treści w rozdz. 5
pkt. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ z:
Ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej
podatkiem akcyzowym będą podlegały zmianie
tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania gazu ziemnego podatkiem
akcyzowym.
Wykonawca jest zobowiązany na piśmie
poinformować Zamawiającego o zmianie podatku
akcyzowego oraz o jego wysokości. Zmiany
dokonywane będą na pisemny wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający
uzasadnienie dla ich wprowadzenia.

na:
Ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej
podatkiem akcyzowym będą podlegały zmianie
tylko w przypadku ustawowej zmiany
opodatkowania gazu ziemnego podatkiem
akcyzowym. Zmiany te będą obowiązywały od
dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie będą
wymagały zgody Zamawiającego w formie
aneksu.
Wykonawca prosi o podanie operatora systemu
13

Zamawiający ma zawartą umowę kompleksową z
PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

dystrybucyjnego.
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być

14

doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z

Tak

obowiązującymi przepisami.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa
na wzorze Wykonawcy, zawierającego poniższe zapisy:

15

pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Odbiorcy czynności
dotyczących:
1. uzyskania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
warunków przyłączenia do sieci OSD Obiektu, znajdującego się:
ul.
……………………………..
nr
domu/lokalu
…………………………………..
kod
pocztowy
……………………………….
miejscowość
………………………………………….gmina
…………………………………………
2. zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy o przyłączenie
Obiektu do sieci gazowej z OSD,
3. dokonania w imieniu Odbiorcy wszelkich niezbędnych czynności,
składania oświadczeń woli i wiedzy oraz zasięgania informacji, w
celu prawidłowego przeprowadzenia procesu przyłączenia Obiektu
do sieci gazowej OSD,
4. odbioru w imieniu Odbiorcy dokumentów powstałych w procesie
przyłączenia do sieci gazowej OSD,
5. cofnięcia złożonych oświadczeń woli,
6. udzielenia dalszych pełnomocnictw przez Sprzedawcę.
Pojęcia używane w niniejszym pełnomocnictwie mają znaczenie
tożsame z definicjami określonymi w Umowie kompleksowej i
Ogólnych warunkach umowy, stanowiącymi jej integralną część.
Pełnomocnictwo może być odwołane w formie pisemnego oświadczenia
dostarczonego Sprzedawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie
pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu.
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