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Znak sprawy: ZP.262.10.2022
Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy)
do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ
W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP 00201878
pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do
nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”, Zamawiający na podstawie
art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami.
Pytanie 1:
Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją
na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania
ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych
postępowaniem? Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej
możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które
powinno być dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania
przetargu.
Odpowiedź na Pytanie 1:
Zamawiający nie oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo
gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją
na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202).

Pytanie 2:
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 oraz w przypadku kiedy nie cały
wolumen podlega ochronie taryfowej, prosimy o podział formularza cenowego, tak
aby Wykonawca mógł podać ceny za paliwo gazowe dla wolumenu podlegającego
chronię taryfowej i inną cenę dla wolumenu nie podlegającego chronię taryfowej.
Odpowiedź na Pytanie 2:
Zamawiający nie podlega ochronie taryfowej.
Pytanie 3:
Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych
ochroną taryfową, jest w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz
opłatę abonamentową do dnia 31-12-2022 r.
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za
paliwo gazowe oraz abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku zatwierdzenia
nowej taryfy przez URE? W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi
o skrócenie okresu dostaw dla punktów objętych ochroną taryfową, do dnia 31-122022 r.
Odpowiedź na Pytanie 3:
Zamawiający nie podlega ochronie taryfowej.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający jest świadom, że Wykonawca jest zobligowany do stosowania
aktualnych stawek VAT na dzień składnia oferty? W ramach Rządowej Tarczy
Antyinflacyjnej od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. została obniżona stawka podatku VAT
na gaz ziemny na 0%.
Odpowiedź na Pytanie 4:
Zamawiający jest tego świadomy. Zamawiający będzie rozliczał każdorazową fakturę
na podstawie aktualnego, obowiązującego na dany okres rozliczeniowy podatku Vat.
Pytanie 5:
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku
akcyzowego?
Odpowiedź na Pytanie 5:
Do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku
akcyzowego.

Pytanie 6:
Prosimy o podanie od kiedy ma obowiązywać umowa.
Wyjaśniamy, że Warunkiem do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie
tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z IRiESD wspomniane zgłoszenie
powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem
rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego w przypadku zmiany sprzedawcy lub na 14
dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez dotychczasowego
sprzedawcę.
Odpowiedź na Pytanie 6:
Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania przez okres 18 miesięcy, jednak
nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu zmiany sprzedawcy u Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozcięcie dostaw od 01.08.2022 r.?
Odpowiedź na Pytanie 7:
Zamawiający wyraża zgodę na rozpoczęcie dostaw od dnia 01.08.2022 r.
Pytanie 8:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub
elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź na Pytanie 8:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub
elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Pytanie 9:
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 na Pytanie 9:
Zamawiający informuje, że nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych
oraz nie jest członkiem programów lojalnościowych.
Pytanie 10:
Prosimy o podanie adresu skrzynki ePUAP, na który ma zostać wysłana oferta.
Odpowiedź na Pytanie 10:
Adres ePUAP Zamawiającego: /KCHZ/SkrytkaESP. Zamawiający sugeruje złożenie
oferty przez dostępne na miniPortalu formularze komunikacji przekierowujące na
ePuap.

Pytanie 11:
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §11 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 Załącznika nr 2.
Odpowiedź na Pytanie 11:
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.
Pytanie 12:
W przypadku barku zgody na usuniecie §11 ust. 4 , ust. 5 i ust. 6 Załącznika nr 2,
prosimy o zmniejszenie kar o połowę.
Odpowiedź na Pytanie 12:
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.
Pytanie 13:
Dotyczy: §7 ust. 4 Załącznika nr 2 - Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4
Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji:
1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o
przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej
B;
2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń
w dostarczaniu paliw gazowych;
3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i
usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci
gazowej;
5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania
planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych,
internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych
na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej
na:
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla
odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla
pozostałych odbiorców;
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej
realizuje obowiązek o którym mowa w SWZ, wobec powyższego wnosimy o
wykreślenie zapisu lub jego modyfikację:
„Wykonawca każdorazowo powiadomi Zmawiającego o terminie oraz okresach
wstrzymania lub ograniczenia dostaw paliwa gazowego, jeżeli wstrzymanie to jest
wstrzymaniem planowym, albo możliwym do wcześniejszego przewidzenia, pod
warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego”.

Odpowiedź na Pytanie 13:
Zamawiający zmodyfikuje treść §7 ust. 4 Załącznika nr 2 o wyżej proponowany
zapis.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził następujące zmiany w treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. SWZ, Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy, §7 ust. 4 otrzymuje
odpowiednio następujące brzmienie:
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zmawiającego o terminie oraz okresach
wstrzymania lub ograniczenia dostaw paliwa gazowego, jeżeli wstrzymanie to jest
wstrzymaniem planowym, albo możliwym do wcześniejszego przewidzenia, pod
warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania Ofert nie uległ
zmianie.
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