Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/15/D/N/AC/2020/45/2019

Limanowa dnia: 2020-02-21

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2020-02-19 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 2.
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami?
Odpowiedź: Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego w odniesieniu do dostaw gazu.
Pytanie nr 3
Dotyczy rozdziału 5 pkt. 5.1 do SIWZ.
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 24 miesięcy od dnia 01.04.2020 r. po
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4.
Dotyczy rozdziału 22 pkt. 22.1 ust. 1 do SIWZ.
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź: Zamawiający będzie kontrolował wartość umowy, W przypadku przekroczenia Zamawiający
zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego zgodnie z ceną zawartą w umowie.
Pytanie nr 5
Kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego u państwa?
Odpowiedź: ONICO ENERGIA Sp. z o.o. S.K.A., Flory 3/4, 00-586 Warszawa.
Pytanie nr 6.
Do kiedy obowiązuje obecna umowa kompleksowa na dostawę paliwa gazowego? Czy wymaga wypowiedzenia? Jaki jest okres
wypowiedzenia?
Odpowiedź: Obecna umowa obowiązuje do 29.02.2020 r. i nie wymaga wypowiedzenia.
Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji przez obecnego
sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji?
W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych informacji od obecnego sprzedawcy i
przekazanie jej Wykonawcom.
Odpowiedź: Zgodnie z umową z dostawcą gazu.

Pytanie nr 8
Dotyczy rozdziału 22.3 pkt. 1 ust. 2 lit. a do SIWZ.
Wykonawca prosi o wykreślenie tego punktu, ze względu na terminowy charakter umowy oraz fakt iż wykonawca kalkuluje cenę
paliwa gazowego uwzględniając cały okres dostawy na Towarowej Giełdzie Energii, w tym przypadku na okres 24 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 9
Dotyczy rozdziału 22.3 pkt. 7 SIWZ.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w IPU tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i
nie wymagały zgody Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku
akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz stawek opłat dystrybucyjnych niezgodnych z taryfą OSD
zatwierdzaną przez Prezesa URE decyzja administracyjną jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto nie wyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT, czy opłat dystrybucyjnych naraża Wykonawcę na ryzyko
związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.
Odpowiedź: W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat
dystrybucyjnych strony sporządzają aneks, który będzie obowiązywał od daty wejścia w życie zmian objętych
ustawą.
Pytanie nr 10
Wykonawca prosi o podanie mocy umownej dla punktu poboru gazu w grupie taryfowej W-6.1 w kWh/h. Zgodnie z pkt. 4.3.3
Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego PSG sp. z o.o. moc umowna dla grupy taryfowej W-6.1 powinna być w przedziale
710 < moc umowna ≤ 6 580 kWh/h.
Odpowiedź: Moc umowna dla grupy taryfowej W-6.1 wynosi 2 358 kWh/h.
Pytanie nr 11
Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca prosi o wyjaśnienia ile jest punktów poboru gazu w grupie taryfowej W-2.1?
Wyjaśniamy, że Zamawiający podał 5 punktów poboru:
- Pobór gazu W-2.1 w rozbiciu a pobór miesięczny ID6027796,
- Pobór gazu W-2.1 w rozbiciu a pobór miesięczny ID6026560,
- Pobór gazu W-2.1 w rozbiciu a pobór miesięczny ID6026566,
- Pobór gazu W-2.1 w rozbiciu a pobór miesięczny ID60265567,
- Pobór gazu W-2.1 w rozbiciu a pobór miesięczny ID60265570
Natomiast w poniższym zestawieniu Zamawiający podaje 4 punktu poboru gazu w grupie taryfowej W-2.1.
Numery punktów wyjścia Nazwa obiektu
Miejscowość

Ulica

Szpital budynek główny
Przychodnia

Adres punktu wyjścia

ID punktu wyjścia

Taryfa

Ilość kWh

Piłsudskiego

34-600 PL0031933507

W-6.1

4 388 800 kWh

Numer Kod
Limanowa

Limanowa

Witosa 28

61

34-600 6027796

W-4

300 000 kWh

Kuchnia /Bakteriologia

Limanowa

Piłsudskiego

61

34-600 6026560

W-2.1

50 000 kWh

Budynek mieszkalny

Limanowa

Piłsudskiego

63/33

34-600 6026566

W-2.1

8633 kWh

Budynek mieszkalny

Limanowa

Piłsudskiego

63/52

34-600 60265567

W-2.1

8634kWh

Budynek mieszkalny

Limanowa

Piłsudskiego

63/53

34-600 60265570

W-2.1

8634kWh

Wykonawca prosi o wskazanie prawidłowej ilości punktów poboru gazu oraz szacunkowego wolumenu paliwa gazowego.
Odpowiedź: Zamawiający usuwa tabelę Pobór gazu W-2.1 w rozbiciu a pobór miesięczny ID6027796 (zmiana
OPZ)
Pytanie nr 12
12.

Dotyczy Formularza Ofertowego.

Czy Zamawiający jest świadomy, że w ramach zawarcia umowy kompleksowej na dostawę paliwa gazowego na
fakturze oprócz ceny za paliwo gazowe będą naliczone opłaty za abonament, opłatę dystrybucyjną stałą oraz opłatę
dystrybucyjną zmienną?
Odpowiedź: Tak.
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Pytanie nr 13
13.

Dotyczy Formularza Ofertowego.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pozycji " Cena łącznie 4 764 700 kWh gaz " Wykonawca ma podać łączną cenę za
kompleksową dostawę paliwa gazowego tj, zawierającą wartość za paliwo gazowe, abonament, opłatę dystrybucyjną stałą,
opłatę dystrybucyjną zmienną?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga podania uśrednionej ceny za 1 KWh.
Pytanie nr 14
14.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-2.1 był zgodny zgodnie z
okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca
wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-2.1 dokonywane są 1 raz w roku zgodnie z Taryfą OSD. Ilość odczytów dla danej
grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o.
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?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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