Wodzisław Śląski, dn. 16 kwietnia 2019 r.
Zamawiający:
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Kopernika 71
44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPSWR.26.1.2019
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPSWR.26.1.2019, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu do budynku Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika
71”.
Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śl., zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie
dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Kompleksowa dostawa gazu do budynku Zespołu Placówek Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika 71” przedstawiając treść pytań wraz
z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami:

Pytanie 1:
Wykonawca prosi o wskazanie mocy dla taryfy W-5 oraz informację czy punkt ma taryfę W-5.1
czy W-5.2.
Odpowiedź 1:
Dla punktu poboru gazu BW-5 moc umowna wynosi 598 kWh/h i ma taryfę W-5.1.

Pytanie 2:
Wykonawca prosi o zmianę formularza cenowego w opłacie stałej dla taryfy W-5. Zgodnie
z taryfą OSD opłatę stałą wyliczamy w gr/(kwh/h) za h.
Odpowiedź 2:
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 do działu II SIWZ - formularz cenowy i w wierszu „Dystrybucja
stała” dla taryfy dystrybucyjnej BW-5 i zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego
https://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006 nowy plik pn. „ZMIANA Załącznik nr 3 do
działu II SIWZ - Formularz cenowy”.

Pytanie 3:
Wykonawca prosi o dodanie zapisu do punktu IV SIWZ Termin wykonania zamówienia:
„Zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31
grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku zawarcia umowy przed dniem 1 maja 2019 r.
rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 1 maja 2019r., jednak nie wcześniej niż po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź 3:
Zamawiający zmienia pkt IV „Termin wykonania zamówienia” SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia:
„Zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2020 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku zawarcia umowy przed dniem 1 maja 2019 r.
rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 1 maja 2019 r., jednak nie wcześniej niż po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”
W konsekwencji dokonanej zmiany, zmienia się również treść pkt 1 formularza oferty – zamawiający zmienia
treść formularza oferty i zamieszcza na stronie internetowej nowy plik pn. „ZMIANA Załącznik nr 1 do działu
II SIWZ - Formularz oferty”.
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Pytanie 4:
Wykonawca prosi o zmianę zapisu wzoru umowy § 10 pkt 3 Rozliczenia na zapis: „Wykonawca
wystawia faktury nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych
o zużyciu, z terminem płatności 21 dni od dnia poprawnie wystawionej faktury.”
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie wyraża zgodny na to, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia.

Pytanie 5:
Dotyczy pkt 9 Sekcji III „Przedmiot zamówienia” SIWZ. Wykonawca wnosi o zastąpienie zapisu
poniższym:
„9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia mocy
umownej.”
W przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie wystawiona opłata z tytułu przekroczenia
obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania
się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD. Czy
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe?
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu pkt 9 Sekcji III „Przedmiot zamówienia” SIWZ.

Pytanie 6:
Wykonawca prosi o informację kto jest dotychczasowym sprzedawcą?
Odpowiedź 6:
Dotychczasowym sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

Pytanie 7:
Wykonawca prosi o informację do jakiej grupy taryfowej OSD jest zakwalifikowany punkt
poboru paliwa gazowego wskazany jako BW-5, czy jest to W-5.1 czy W-5.2?
Odpowiedź 7:
Punkt poboru paliwa gazowego wskazany jako BW-5 zakwalifikowany jest jako W-5.1.

Pytanie 8:
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku
akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Odpowiedź 8:
Zgodnie z zapisem w pkt 4 Sekcji III „Przedmiot zamówienia” SIWZ Punkty poboru gazu są zwolnione
z podatku akcyzowego.

Pytanie 9:
Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki
jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?
Odpowiedź 9:
Zgodnie z zapisem w pkt 7 Sekcji III „Przedmiot zamówienia” SIWZ Obowiązujące umowy kompleksowe są
zawarte na czas oznaczony do dnia 30.04.2019 r. W przypadku zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu
po 01.05.2019 r. ww. terminy obowiązywania umów kompleksowych zostaną zmienione, jednakże nie będzie
to wymagało wypowiadania umów przez wykonawcę.

Pytanie 10:
Dotyczy pkt 12 Sekcji III „Przedmiot zamówienia” SIWZ oraz Wzoru umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ) §10 ust 3:
Wykonawca prosi o ujednolicenie terminu płatności i wskazanie terminu płatności od
wystawienia faktury, tj. 21 od wystawienia faktury albo 30 dni od wystawienia faktury.
Odpowiedź 10:

Zamawiający zmienia pkt 12 rozdziału III „Przedmiot zamówienia”, działu I, SIWZ poprzez nadanie mu
brzmienia:
„12. Należności z tytułu wystawianych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez zamawiającego
w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania. Terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia
rachunku bankowego zamawiającego.”
Zamawiający nie wyraża zgodny na to, aby termin faktury był płatny od jej wystawienia.
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Pytanie 11:
Dotyczy Wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) §10 ust 4:
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu poniższym zapisem:
„4. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu należności na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.”
Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wyraża zgody by terminem spełnienia świadczenia był dzień wpływu należności na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Pytanie 12:
Dotyczy Sekcji IV „Termin wykonania zamówienia”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu z uwzględnieniem konkretnej daty rozpoczęcia
zamówienia wg poniższego wzoru:
„zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.,
z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostawy gazu ziemnego nastąpi od dnia zakończenia
dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz pod warunkiem
skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany wykonawcy (sprzedawcy).”
Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia umowy do OSD najpóźniej na 21 dni przed dniem
rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego.
Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada Zamawiający jest umową
terminową to zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o.
(nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej
należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany
dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie
tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 oraz 15.7 IRiESD wspomniane
powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed
dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Zgodne ze wskazanymi przepisami należy
stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca czerwca tym bardziej, że dzień
składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 18.04.2019 r. Rozpoczęcie dostaw
w przypadku umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie możliwe dopiero po
podjęciu następujących czynności:
1) Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak
również od postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres
minimum 8 dni w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty
zostaną złożone w sposób wybrakowany i niekompletny, należy uwzględnić czas
potrzebny na ich uzupełnienie.
2) Przygotowanie i uzgodnienie treści umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego
etap zależny od Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy między nimi. Dopełnienie
wszelkich formalności oraz wymagań przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień
publicznych może zając od 3 do 10 dni.
3) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z lRiESD procedura trwa
co najmniej 21 dni.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację
terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin
rozpoczęcia dostaw z dniem 01.07.2019 r. dla punktów poboru objętych postępowaniem
przetargowym.
W związku powyższym prosimy o naniesienie również zmian w Formularzu cenowym co
do ilości miesięcy oraz wielkości wolumenu.
Odpowiedź 12:

Zamawiający zmienia rozdział IV „Termin wykonania zamówienia”, działu I SIWZ poprzez nadanie mu
brzmienia:
„Zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2020 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku zawarcia umowy przed dniem 1 maja 2019 r.
rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 1 maja 2019 r., jednak nie wcześniej niż po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”
W konsekwencji dokonanej zmiany, zmienia się również treść pkt 1 formularza oferty – zamawiający zmienia
treść formularza oferty i zamieszcza na stronie internetowej nowy plik pn. „ZMIANA Załącznik nr 1 do działu
II SIWZ - Formularz oferty”.
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Pytanie 13:
Wykonawca prosi o wskazanie mocy umownej dla punktu poboru gazy BW-5.
Odpowiedź 13:
Dla punktu poboru gazu BW-5 moc umowna wynosi 598 kWh/h.

Pytanie 14:
Wykonawca wnosi o poprawienie Formularza Cenowego poprzez prawidłowe wskazanie
szacunkowej ilości jednostek dla wyliczenia opłaty sieciowej stałej dla punktu poboru
w grupie taryfowej BW-5 tj. wiersz: Dystrybucja stała, kolumna 3.
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 cenowego w tej części.
Odpowiedź 14:
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 do działu II SIWZ - formularz cenowy w wierszu „Dystrybucja
stała” dla taryfy dystrybucyjnej BW-5 i zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego
https://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006 plik pn. „ZMIANA Załącznik nr 3 do działu II
SIWZ - Formularz cenowy”.

Pytanie 15:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca przedłożył wyłącznie oświadczenie
o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług
dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia paliwa gazowego,
a nie skan umowy z OSD?
Odpowiedź 15:
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia paliwa
gazowego. Kopię umowy należy przedłożyć przed podpisaniem umowy

Pytanie 16:
Wykonawca prosi o wskazanie numeru punktu poboru gazu, dane te widnieją na fakturze.
Odpowiedź 16:
Nr punktu poboru gazu, to PL0031124421.

Pytanie 17:
Dotyczy Wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) §14 ust. 1 i 2.
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.
Odpowiedź 17:

Zamawiający nie wyraża zgodny na usunięcie treści zapisu § 14 Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczących kar
umownych.

Pytanie 18:
Dotyczy pkt 7 Sekcji XVI „Opis sposobu obliczenia ceny” SIWZ oraz formularz cenowy.
Wykonawca prosi ujednolicenie zapisów, ponieważ w formularzu cenowym jest informacja, że
cena jednostkowa netto za kwh ma być podana w gr/kwh, a w pkt 7 Sekcji XVI jest zapis, że
„ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich”.
Odpowiedź 18:
Zamawiający zmienia pkt 7 rozdziału XVI „Opis sposobu obliczenia ceny”, działu I SIWZ poprzez nadanie mu
brzmienia:
„7. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ceny
jednostkowe muszą być wyrażone w jednostkach zawartych w formularzu cenowym z dokładnością do
maksymalnie pięciu miejsc po przecinku, z zachowaniem prawidłowego zaokrąglania zgodnego z zasadami
matematycznymi. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.“
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Pytanie 19:
Dotyczy Wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) §13 ust. 3
Wykonawca wnosi, aby zmiany spowodowane zmianą stawki podatku VAT, podatku
akcyzowego oraz zmianą Taryfy OSD nie wymagały sporządzania aneksu. Wyjaśniamy, że
Wykonawca jak i Zamawiający zobowiązany jest do stosowania powyższych stawek zgodnie
z obowiązującym prawem. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów.
Odpowiedź 19:
Zamawiający nie wyraża zgody by zmiany spowodowane zmianą stawki podatku VAT, podatku akcyzowego
oraz zmianą Taryfy OSD nie wymagały sporządzania aneksu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami informuję, iż zmianie ulega termin
składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 24.04.2019r.
W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:
w rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Zespołu Placówek Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika 71 (pok. 25), w terminie do dn. 24.04.2019 r.
godz. 12:00.”

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, a także pieczęcią firmową wykonawcy
wraz z adresem i nr telefonu, faksu oraz adresem e-mail, z dopiskiem „OFERTA – nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert tj. 24.04.2019 r. godz. 12:15.”

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godz. 12:15 w Powiatowym Zakładzie
Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika 71 (pok.37)”
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania
ofert.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 kwietnia 2019 r. pod numerem
540074511-N-2019.

Dyrektor
Zespołu Placówek
Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śl.
mgr Andrzej Skiba

Rozdzielnik:

1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
2) Strona internetowa: https://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl
Kopia:
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