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ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego  pn.
Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego

wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach 

Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2021

W związku  z  wniesieniem pytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  pytań  i  udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy  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:
Nie

Pytanie 3
„Wykonawca  prosi  o  podanie  jaki  jest  okres  obowiązywania  obecnej  umowy  dla  poszczególnych
punktów poboru gazu objętych postępowaniem?”
Odpowiedź:
Zamawiający posiada jeden punkt poboru gazu. Obecnie obowiązuje Umowa Kompleksowa Dostarczania
Paliwa Gazowego Nr 010/2021/3827/UR – sprzedaż z urzędu.

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  Kompleksowa  Dostarczania  Paliwa  Gazowego  Nr  010/2021/3827/UR  –  sprzedaż
z  urzędu  została  zawarta  na  czas  nieoznaczony  i  wymaga  wypowiedzenia.  Odpowiedzialny  za
wypowiedzenie umowy będzie Wykonawca. Obowiązuje miesięczny okres 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:
Tak



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:
Zamawiający nie widzi sformułowanego pytania. Zamawiający przyjmuje informację do wiadomości.

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:
Numer  identyfikacyjny Punktu wyjścia - 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:
Obszar taryfowy OSD w Tarnowie.

Pytanie 10
„Dotyczy Rozdziału IV SWZ 
Wykonawca prosi o weryfikację i naniesienie stosownych zmian, ponieważ po zsumowaniu zużycia gazu
dla  poszczególnych miesięcy otrzymujemy inną wartość tj.  3  957 272 kWh,  aniżeli  wartość zużycia
wskazana w opisie nad tabelą tj. 3 957 275 kWh oraz w Formularzu cenowym.
Wykonawca prosi o naniesienie zmian i ujednolicenie podanej kwestii.”
Odpowiedź:
Zamawiający nanosi zmianę w tabeli w następujący sposób:

2022 rok

Lp. Miesiąc
Ilość (m3)

Ilość (kWh)

1 Luty 43639 492597

2 Marzec 41049 463279

3 Kwiecień 35042 395344

4 Maj 21374 240607



5 Czerwiec 15061 169707

6 Lipiec 14723 166164

7 Sierpień 11730 131857

8 Wrzesień 13951 156709

9 Październik 25867 289529

10 Listopad
35800

404218

11 Grudzień 43039 485738

2023 rok

Lp. Miesiąc
Ilość (m3)

Ilość (kWh)

1 Styczeń 49754  561526

RAZEM 351 029 m3    3 957 275 kWh

Pytanie 11
„Czy Zamawiający wyraża zgodę,  aby ceny jednostkowe w zł/kWh były wyrażone  maksymalnie do
pięciu  miejsc  po  przecinku,  a  w  zł/mc  do  dwóch  miejsc  po  przecinku?.  Wykonawca  wyjaśnia,  że
powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłat sieciowej zmiennej podane
są w gr/KWh) jak i Sprzedawcy. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny
paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii  podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh
daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 12
„W przypadku jeśli  Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji
zakwestionuje  grupy  taryfowe  wskazane  w  postępowaniu,  to  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na
dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13
„Czy  w  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  danymi  w  umowie  przekazanymi  przez  Zamawianego
odnośnie  kwalifikacji  danego  punktu  poboru  paliwa  gazowego  do  grupy taryfowej  OSD,  a  danymi
przekazanymi  przez  OSD  za  dany  okres  rozliczeniowy  w  trakcie  obowiązywania  umowy,  czy
Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  rozliczanie  opłat  dystrybucyjnych  odbywało  się  na  podstawie
kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym?
Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja paliwa
gazowego)  zobowiązany jest  rozliczyć  Odbiorcę  za  świadczone  usługi  dystrybucji  wg  stawek  opłat
dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.”



Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14
„Wykonawca  prosi  o  potwierdzenie,  czy moc  umowna  wskazana  w kWh/h  jest  poprawna  i  zgodna
z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która widnieje na fakturach VAT?” 
Odpowiedź:
Moc umowna jest poprawna – 1152 kWh/h. 

Pytanie 15
„Wykonawca prosi o obniżenie poziomu możliwości zmian ilości dostarczanego gazu ziemnego z 20% na
10%.”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 16
„Kto pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucji?” 
Odpowiedź:
Polska  Spółka  Gazownictwa  Sp.  z  o.  o.   z  siedzibą  w  Tarnowie  (33-100)  przy  ul.  Wojciecha
Bandrowskiego 16.

Pytanie 17
„Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie adresu skrzynki ePUAP.”
Odpowiedź:
Adres skrzynki ePUAP: /spzoz_proszowice/SkrytkaESP

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania
w dniu 09.12.2021 r.

                                                                              


	Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

		2021-12-09T14:46:24+0100




