Zam.23/2021/TP/OPNT
Olsztyn dnia 5 sierpnia 2021r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10 – 683 Olsztyn

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pt. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (Biuletyn Zamówień Publicznych nr
2021/BZP 00130216/01 z dnia 29.07.2021).
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż
w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji ilu punktów poboru dotyczy
zamówienie.
Odpowiedź: Zamówienie dotyczy 1 punktu, 10-683 Olsztyn, Trylińskiego 2.
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie aktualnej grupy taryfowej do której jest
zaklasyfikowany punkt poboru przez OSD oraz mocy umownej.
Odpowiedź: Aktualna grupa taryfowa to: Taryfa BW-6.
3. Wykonawca prosi Zamawiającego o udzielenie informacji kto jest Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego wraz z podaniem oddziału.
Odpowiedź: Operatorem Systemu Dystrybucyjnego obecnie jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
Oddział Pomorski w Gdańsku.
4. Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie grupy taryfowej, do której Zamawiający jest
zakwalifikowany przez właściwy dla niego system dystrybucyjny (OSD). Brak takich
informacji uniemożliwia prawidłowe dokonanie wyceny, ponieważ ceny paliwa gazowego jak
i opłaty za dystrybucję są ściśle uzależnione od grupy taryfowej.
Odpowiedź: Aktualna grupa taryfowa to: Taryfa BW-6.
5. Wykonawca prosi o udzielenie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego
dla Zamawiającego?
Odpowiedź: Operatorem Systemu Dystrybucyjnego obecnie jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
Oddział Pomorski w Gdańsku.

6. Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie obowiązujących umów?
Odpowiedź: Za wypowiedzenie obowiązujących umów odpowiada Zamawiający.
7. Wykonawca prosi Zamawiającego o przedstawienie zużycia paliwa gazowego dla
poszczególnych punktów poboru znajdujących się we władaniu Zamawiającego w rozbiciu na
miesiące. Brak takiej informacji uniemożliwia wykonanie optymalnej wyceny przez
Wykonawcę.
Odpowiedź: Poniżej Zamawiający podaje wyliczone na podstawie średniego zużycia paliwa w latach
ubiegłych:
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8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej
z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z
zastosowaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
10. Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty
poboru gazu objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł
zastosować odpowiednie stawki opłat dystrybucyjnych.
Odpowiedź: Aktualna grupa taryfowa to: Taryfa BW-6.
11. 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: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grupy taryfowej.
12. 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 Obiorcę za świadczone usługi
dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których
został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź: TAK, zamawiający wyraża zgodę aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na
podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym.
13. Wykonawca prosi o wskazanie numeru identyfikacyjnego Punktu wyjścia nadanego przez
OSD dla wszystkich PPG objętych 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 nadanego przez OSD to: PL0031902676.
14. Wykonawca prosi o informację ile punktów poboru gazu jest objętych przedmiotowym
postępowaniem.
Odpowiedź: Postępowaniem objęty jest 1 punkt, 10-683 Olsztyn, Trylińskiego 2.
15. Wykonawca prosi o przypisanie do każdego PPG odrębnie grupy taryfowej, mocy umownej,
numeru identyfikacyjnego oraz szacowanego wolumenu.
Odpowiedź: Grupa taryfowa BW-6, moc umowna 711 kWh/h, identyfikator PL0031902676
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16. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ?
Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada umów w ramach akcji promocyjnych.

17. 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: Jak podano wcześniej, Zamawiający odpowiada za wypowiedzenie obowiązujących /ej do
31 grudnia 2021r. umowy.
18. Wykonawca prosi o informację kto jest obecnie Sprzedawcą dla wszystkich PPG objętych
postępowaniem.
Odpowiedź: Operatorem Systemu Dystrybucyjnego obecnie jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
Oddział Pomorski w Gdańsku.
19. Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu
Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa
dystrybucji?
Odpowiedź: Zamawiający odpowiada za wypowiedzenie obowiązujących /ej do 31 grudnia 2021r.
umowy.
20. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo
gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno. Wykonawca wyjaśnia,
że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie
korzystnej oferty cenowej (ma zastosowanie do PPG zakwalifikowanych do grup
taryfowych W-5 i wyżej).
Odpowiedź:
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21. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia
faktury?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga aby „Należności z tytułu wystawionych faktur
rozliczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej
wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktury należy wystawić do 12 dnia

każdego miesiąca o ile nie ma innych przeciwskazań” – pkt.4 rozdz. XXI SWZ.
22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych 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 (ma zastosowanie do PPG zakwalifikowanych do
grup taryfowych W-5 i wyżej).?
Odpowiedź: NIE, faktura na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa gazowego w danym okresie za
który została wystawiona.
23. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania
umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora?
Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek
dystrybucyjnych przez cały okres.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zmianę opłaty stałej i zmiennej.
24. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT zgodnie z zapisem zawartym w rozdz. XXI ppkt.13.2 SWZ.
25. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu dotyczącego Taryfy Wykonawcy. Wykonawca
wyjaśnia, że cena jednostkowa za paliwo gazowego oraz stawka opłaty abonamentowej będą
stałe przez cały okres obowiązywania umowy (wg stawek przedstawionych w Formularzu
cenowym). Informujemy, że Wykonawca kalkuluję indywidualną cenę paliwa gazowego dla
Zamawiającego w oparciu o ceny na Giełdzie Towarowej z dnia poprzedniego.
Aby zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania umowy, cały wolumen przedstawiony w
SWZ Wykonawca zakupuje na TGE według ceny z dnia zakupu. W związku z powyższym
rozliczenia paliwa gazowego winny być dokonywane według stałej ceny ofertowej.
Ponadto zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
( Dz.U. 2018 poz.755 t.j) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na obrót paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w
gospodarstwach domowych, z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwo
energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw
gazowych dotyczy wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art.
62 b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów dotyczących Taryfy Wykonawcy.
26. Dot. załącznika nr 2 do SWZ
Zamawiający w SWZ, informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca w oparciu o treść zał. nr 2 nie może dokonać właściwej
kalkulacji oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ podał przybliżoną
ilość gazu jaką potrzebuje oraz stawki stałe i zmienne.

27. Wykonawca prosi o usunięcie w całości pkt. dot. kar umownych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie kar umownych.

UWAGA: Zamawiający informuje, że przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ stanowią
jednocześnie zmianę treści SWZ.
Agnieszka
Ewa
Wasilewska

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Ewa
Wasilewska
Data: 2021.08.05 14:03:13
+02'00'

…………………………….
(Podpis osoby uprawnionej)

