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Jarosław, 27.11.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiedzi na pytania,
modyfikacja
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SIWZ.
Dotyczy: postępowania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E
do obiektów PWSTE w Jarosławiu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie obowiązujących przepisów - art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1:
Wykonawca prosi o informację kto jest obecnie sprzedawcą paliwa gazowego?
Odpowiedź:
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa na podstawie zawartej
umowy z dnia 19-12-2019
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 3:
Dotyczy SIWZ rozdz. XIII ust. 2: Wykonawca prosi o usunięcie zapisu: „Ceny jednostkowe podane
przez wykonawcę powinny uwzględniać zysk wykonawcy oraz wszystkie inne koszty (w tym opłaty
handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak
również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej.”
Odpowiedź:
Zamawiający usuwa zapis.
Pytanie 4:
Dotyczy SIWZ rozdz. XIII ust. 4: Wykonawca prosi o zmianę zapisów w taki sposób, że: „Ceny
jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy
niezmienne z wyjątkiem zmian opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje rozdz. XIII ust. 4.
rozdz. XIII ust. 4. Otrzymuje brzmienie:
4. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji
umowy niezmienne z wyjątkiem zmian opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.

Pytanie 5:
Dotyczy Załącznik nr 4 par. 4 ust. 2.
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź:
Zamawiający bedzie sam kontrolował wartość umowy, w przypadku przekroczenia Zamawiający
zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.
Pytanie 6:
Dotyczy Załącznik nr 4 par. 10 ust. 2 pkt. 5
Wykonawca prosi o dodanie zapisu w taki sposób że: „zmiana mocy umownej może nastąpić za
wyłączną zgodą Operatora Systemu Dystrybucyjnego”
Wykonawca wyjaśnia, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgoda OSD, albowiem OSD
zgodnie z przepisami prawa energetycznego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji
i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu
obowiązujących wymagań jakościowych. OSD weryfikuje wniosek o zmianę umowy w oparciu
o wydane warunki przyłączenia. W przypadku gdy zawnioskowana moc umowna nie będzie zgodna
z wydanymi warunkami OSD nie wyrazi zgody na zmianę mocy i odbiorca będzie rozliczany według
dotychczasowej mocy umownej. Obowiązek zgody OSD wynika z obowiązujących przepisów, z tego
też względu wnosimy o zmianę zapisu, aby zmiana mocy była możliwa po wyrażaniu zgody przez OSD.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje par. 10 ust. 2 pkt. 5 wzoru umowy.
par. 10 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
2. zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie
trwania
Umowy zwiększyłoby
się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub
jego modernizacji. Zmiana mocy umownej może nastąpić za wyłączną zgodą Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
Pytanie 7:
Dotyczy Załącznik nr 4 par. 10 ust. 2 pkt. 6
Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie łącznego wolumenu paliwa gazowego było
maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu podstawowego
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 8:
Dotyczy Załącznik nr 2 par. kolumna 6
Wykonawca prosi o zmianę liczby dni w formularzu cenowym na 365
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1
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 z faktur wstępnych?
Odpowiedź:
Taryfa W-5.1 dotyczy dużych kotłowni w bibliotece, IIT oraz centrum dydaktyczne ul. Pruchnicka 2,
dla potrzeb działu DIT prosimy o fakturowanie pełnych rozliczeń za dany miesiąc w tych punktach (bez
wstępnych prognoz).
Pytanie 10:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2.1 na podstawie
prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury
rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota
zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 11:
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2.1 czy
Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby
okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę ( dotyczy to punktów CKA, mieszkanie Chopina)
Pytanie 12:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był
zgodny zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty
dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są
w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku), Ilość odczytów dla
danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie prognoz (Grunwaldzka, DV Victoria, Kasprowicza,
Pasieka)
Pytanie 13:
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 na wystawianie prognoz (Grunwaldzka, DV Victoria, Kasprowicza,
Pasieka)

Pytanie 14:
Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe
(w kWh) dla każdego punktu poboru oddzielnie..
Odpowiedź:
Zamawiający dołączył załącznik nr 9 - Prognozowane zużycie gazu w 2021r. w poszczególnych
punktach
Pytanie 15:
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w Zapytaniu
Ofertowym? Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji
promocyjnych /programów lojalnościowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zawierał aneksów w zakresie pakietu lojalnościowego.
Pytanie 16:
Wykonawca prosi o weryfikację danych PPG nr. 7160356 Gwiazda ul. Franciszkańska 2,
37-500 Jarosław. Czy wskazana grupa taryfowa BW-4 jest poprawna?
Odpowiedź:
Nr punktu poboru 007160356 z dnia 29-09-2020.
Pytanie 17:
Wykonawca prosi o weryfikację danych PPG nr 19324321 Centrum dydaktyczne ul. Pruchnicka 2,
37-500 Jarosław. Czy wskazany numer PPG jest zgodny z numerem przedstawionym na fakturze
obecnego sprzedawcy?
Odpowiedź:
Nr punktu poboru (po zmianie ) 8018590365500019324321 z fv 60130/540/2020/F
Pytanie 18:
Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedzi przez Zamawiającego, oraz ich uwzględnienie
w ofercie wykonawcy, wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert,
co umożliwi przygotowanie korzystnej celowo kalkulacji.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin złożenia oferty.
Nowy termin złożenia ofert: 02.12.2020 r. godz. 11:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 02.12.2020 r. godz. 11:15.
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