Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Proszowice, dnia 15.06.2021 r.

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na
Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E
(GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2021
W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
Pytanie 1
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 2
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 1.
Pytanie 3
„Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla poszczególnych
punktów poboru gazu objętych postępowaniem?”
Odpowiedź:
Od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.
Pytanie 4
„Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie
odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?”
Odpowiedź:
Obecna umowa nie wymaga wypowiedzenia.
Pytanie 5
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.1 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 prosi o wystawienie faktury na podstawie rzeczywistego odczytu pobranego paliwa
gazowego.
Pytanie 6
„Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postępowaniu?
Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów
lojalnościowych?”

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 7
„Wykonawca wskazuje, iż w przypadku kiedy nie występuje ciągłość miedzy podpisanymi umowami
(obecną oraz przyszłą, podpisaną w następstwie wygranego postępowania przez danego Wykonawcę)
nastąpi okres bezumownego korzystania z paliwa gazowego i zgodnie z taryfą OSD może dojść do
demontażu gazomierza. Wykonawca informuje, że OSD jak i Wykonawca jest zobligowany do działania
w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę Operatora oraz IRiESD, gdzie szczegółowo określono terminy
dotyczące zgłoszenia nowej umowy do OSD.”
Odpowiedź:
W przypadku kiedy nie wystąpi ciągłość między podpisanymi umowami Zamawiający zwróci się
z prośbą o aneksowanie Umowy z obecnym Wykonawcą na miesiąc lipiec.
Pytanie 8
„Wykonawca prosi o wskazanie poprawnego numeru identyfikacyjnego Punktu wyjścia nadanego przez
OSD dla wszystkich PPG objętego postępowaniem. Numer ten powinien być zgodny z numerem Punktu
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:
Nr punktu poboru: 8018590365500019381737
Pytanie 9
„Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należy punkt poboru gazu objęty
postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł zastosować odpowiednie stawki
opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym.”
Odpowiedź:
Tarnowski Obszar Dystrybucyjny.
Pytanie 10
„Dotyczy Rozdziału V i VII
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych
umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego)”
Odpowiedź:
W rozdziale V i VII SWZ Zamawiający dodaje następujący zapis: Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest
rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego).
Pytanie 11
„Dotyczy Rozdziału V i VII
Czy Zamawiający jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego nastąpi zgodnie
z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.?
W przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw.
Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami wynikającymi z IRiESD (21 dni – zmiana
sprzedawcy lub 14 dni). W związku z powyższym nie jest możliwe rozpoczęcie dostawy paliwa
gazowego od daty obowiązywania umowy.
Zatem z uwagi na termin otwarcia ofert zaplanowany na 18.06.2021 r., a także terminy wynikające
z Prawa Zamówień Publicznych oraz IRiESD rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego od
01.07.2021 roku jest niemożliwe. Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw od
01.08.2021 r. na 12 miesięcy.”
Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu rozpoczęcia dostaw i dystrybucji paliwa gazowego od
01.08.2021 r. na 12 miesięcy.
Pytanie 12
„Dotyczy Rozdziału V SWZ
Odnośnie poniższego zapisu:
„Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i zawrzeć w imieniu
zamawiającego umowę na dystrybucję”, Wykonawca informuje, że zawierana i zgłaszana do OSD jest
tylko umowa na kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż i dystrybucja) i nie ma obowiązku
zawierania oddzielnej umowy w imieniu zamawiającego na dystrybucję.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale V SWZ na: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia
i zgłoszenia do OSD umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego (sprzedaż i dystrybucja).
Pytanie 13
„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia za dostarczony gaz, opłaty abonamentowe
i dystrybucyjne odbywały się zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD?”
Odpowiedź:
W miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Pytanie 14
„Rozdział X pkt 18 ppkt 1.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, aby zmiany dotyczące ilości paliwa gazowego określonego w SWZ
były na poziomie 10%.”
Odpowiedź:
Zapis w Rozdziale X pkt 18 ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: Zmianę ilości dostarczanego gazu
ziemnego w granicach 20% większej lub mniejszej niż zakładana w chwili zawarcia umowy.
Pytanie 15
„Dotyczy Formularza cenowego – załącznik nr 2
Wykonawca prosi o poprawienie szacunkowej ilości dla Opłaty sieciowej stałej, ponieważ błędnie zostało
uwzględnione 366 dni, a powinno być 365 dni.
Prawidła wartość to 10091520.”
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia szacunkową ilość dla Opłaty sieciowej stałej na wartość 10091520.
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ.
Pytanie 16
„Dotyczy Rozdziału V SWZ oraz Dotyczy Formularza cenowego – załącznik nr 2
Wykonawca prosi o weryfikację i naniesienie stosownych zmian, ponieważ po zsumowaniu zużycia gazu
dla poszczególnych miesięcy otrzymujemy inną wartość, aniżeli wartość zużycia wskazana w Formularzu
Cenowym - 3 883 711 kWh.
Wykonawca prosi o naniesienie zmian w Formularzu cenowym lub rozdziale V.”
Odpowiedź:
Zamawiający naniósł zmiany w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 oraz Rozdziale V SWZ na wartość
3981955 kWh.
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 15.06.2021 r.

