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wNIoSEK o wY.rłŚNInNIn rRBŚcr
oGLoSZEN1A INFoRMAcJl o złnłÓwlel,llu
dotyczy postępowania o wartości do 30 000 EURo

w formie konkursu ofeń
pn.: Sprzedaż paliwa ggzowego _ gaz ziemnJt w),sokomellnowy dla Miejskiego ośtodka Pomocy

Rodzinie w BJtomiu
Na podstawie $ 3 Instrukcji stanowiącej załącznik nr l0 do Regulaminu planowania

i udzielania zamówień publicznych Zamawtający informuje, iż przedmiotowym postępowaniu,
w dniu l4 listopada 2019 r. wpĘnął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści ogłoszenia informacji
o zamówieniu. Treść p)tań i odpowiedzi zamieszczono poniżej.

Treść zapytania:
1. Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu Rozdziału III pkt 5 oraz $ 2 pkt l Załącznika nr Ż
do ogłoszenia. Wykonawca wyjaśnia, że nie jest odpowiedzialny i nie ma możliwości technicznych,
aby podłączyć instalację.
Wviaśnienie:
Z uwagi na powyższe, Zamawiający na podstawie zapisów cz. Vl ust. 2 ogłoszenia infornacji
o zamówieniu _ dokonuje zmian w zakresie zapisów w Rozdziale III ust. 5 ogłoszenia informacji
o zamówieniu.
Stare brzmienfu:
J|ykonawca będzie zabowiązany do prlygotavania i jł,ypełnienia wszelkich formalności wynikajqcych z konieczności
prze]'}iesienia obowiązków sprzedawcy gazu i podłqczenia istniejqcej instalacji odbiorczej Zamałiającego t lermnLe
unożl i\| iaj qcym za\|ąrc ie umol|y.
Nowe brzmienie:
I|'ykonawctt będzie zobowiqŻąny do przygotowania i wpełnienia wszelkich formalności wynibjqcych z konieczności
przeniesienią abowiązków sprzedawcy gazu v tetminie u ożli||iajqcym za\|arc1? unawy'

a!łLw s 2 pkt 1 Załqcznika nr 2 do ogłoszenia
Stare brz.mienie:
do prł4otowania i y,)ypełnienią wszeIkich formalności wyĄikĄjących 2 konieczności prze iesienia obowiqzków sprzedawcy
gazu i podłączenią istniejqcej instalacji odbiarczej Zamawiajqcego w terminie umożliwiającym zawarcie umo\|y'

Nowe brT,mienie:
do prłgotowania i wypełnienią wszelkich formalności wynikĄjqcych z konieczności przeniesienia obo&iqzkó1| sprzedawcy
gazu w t?rmtnie umozltutalq,ym zawarcte umou1,

2. Dotyczy $ 3 ust. 1 Załącznika nr Ż do ogłoszenia'
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wańośó umowy?
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużrycte paliwa gazowego?
Wyiaśnienie:
Tak, Zaniawiający będzie sam kontrolował wańośó umowy oraz zapłaci za rzeczywiste zużycie
paliwa gazowego.

3. Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu $ 5 ust. l Załącznika nr Ż do ogłoszenia.
Wyiaśnienie:
Zamawla1ący nie wyraŹa zgody na usunięcie treści zapisu $ 5 ust. l Załącznika nr 2 do ogłoszenia.

4. Dotyczy s 5 Załącznika nr 2 do ogłoszenia.
Wykonawca prosi o wyrażenie zgody na zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty
obciążeriiowej.
Wyiaśnienie:
Z uwagi na powyżSze' Zamawiający na podstawie zapisów cz. VI ust. 2 ogłoszenia inJbrmacji
o zamówieniu dokonuje zmian w zakresie zapisów w $ 5 ust.4 Załqcznika nr 2 do ogłoszenia.
Stare brzmienie:
l],))konavjca Llpaważnia Zclmąwiajqcego do potrqcenia nałożonych kar umownych z przedłożonych do zapłaly faktur'
lll pr:vpar[ku hrdku pokrlcia nałożonych kar umownych \ł kwotach pozostaĘch do zapłaty' I|ykonawca zobowtązany

1est t/ł:l ureg owania kary umoi,nej lub jej nie polrqconej części w lerntrlie ]1 dni od dnia nałożenia'



Nowe br4mienie:
W przypadku kar umownych Wykonawca upoważnia Zafua,,|iajqcego do potrqcenia kar z przysługujqcego
mu wynagrodzenia' W takiej s),luacji zamawiajqcy wystawi Wykonavcy notę obciążeniolłq, który Wykonawca zobowiązany
będzie uregulować w lerminie ] 4 dni od dnia nałożenia'

5. Dotyczy $ 7 ust' l pkt 6 lit' b) Załącznika nr 2 do ogłoszenia.
Informujemy, że Wykonawca kalkuluję indyrvidualną 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 SIWZ Wykonawca Zakupuje na TGE według
ceny z dnia zakupu.
W związku z powyższy roz|iczenla paliwa gazowego winny byó dokon}rvane według stałej ceny
ofeftowej. Zmiana ceny paliwa gazowego oraz opłaly abonamentowej w przypadku zmiany taryfy
naraża Wykonawcę na straty i uniemożliwi Wykonawcy Złożenie oferry.
W przypadku Zgody na powższe' czy Zama'wiający wyraża zgodę, aby zapis w $ 7 ust. 1 pkt 6 lit. b)
dotyczył zarówno w przypadku obniżeniajak i podwyższenia ceny?
Wyiaśnienie:
Zamawiający modyfikuje $ 7 ust. 1 poprzez wykeślenie pkt 6. lit' a, b, c, d Załqcznika nr 2
do ogłoszenia'

6' Czy Zamawiający wyraża Zgodę, aby rozliczenia za dostarczony gaz' opłaty abonamentowe
i dystrybucyjne w poszczególnych grupach taryfowych odb1łvały się zgodnie z okresem
rozliczeniowym stoSowan}łn przez oSD?
W przypadku grupy taryfowej W-3.6 odczyty dokon}.''vane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie
z Taryfą oSD, natomiast w grupie taryfowej W-2'1 okes rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy oraz
rvystawiane są faktury na podstawie prognozowanego zllżycia paliwa gazowego (faktura prognoza
obejrnuje dwa miesiące) na koniec okresu rozliczeniowego wystawiana jest faktura rozliczenia, której
kwota pomniej szona jest o kwotę wynikającą w faktur prognozowanych.
W przypadku zgody na powyższe, czy Zamawia1ący będzie przekaz1rłał odczly Wykonawcy
w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosiłjeden miesiąc?
Wviaśnienie:
Tak' Zamawiający wraża Zgodę, aby rozliczenta Za dostarczony gaz' opłaty abonamentowe
i dystrybucyjrie w poszczególnych grupach taryfowych odbyłvĄ się Zgodnie Z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD.

7. Dotyczy formularza cenowego.
Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów, w kolumnie nr 5 w nagłówku Wykonawca wskazał,
Że wańośó netto ma być podana do pięć miejsc po przecinku, natomiast w podsumowaniu w jednej
z tabel widnieje nw. zapis ''RAZEM CENA OFERTY NETTO (tj. łączna cena zł netto zaokrąglona
do dwóch miejsc po przecinku wykazana w kol. 5)''.
W związku Z powyŻszym Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów.
Wviaśnienie:
Zamawiający pozostawia bez zmian treść Szczegółowej wyceny zamówienia stanowiącej Załqcznik
nr 1A do formularza oferty.

8. Wykonawca prosi o podanie nr punktu poboru paliwa gzowego wskazanego na fakturze
dla wszystkich punktów objętych postępowanięm'
Wviaśnienie:
Punkty poboru gazu: 0030806531, 0030806565, 0030848281" 0030775418, 0030820270,
0030854326, 00308Ż1119 oraz punkt poboru gazu okeślony w Załączntku nr 1A do formularza ofeĄr
w poz. 8 jest w trakcie zgłoszenia.

9. Wykonawca prosi o informację jaki j est okres obowiązywania obecnej umowy?
Wyiaśnienie:
obecna umowa obowiązuje do 3 l grudnia 2019 r.

l0. Wykonawca prosi o informację' czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeślitak tojaki jest
okres jej wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?
Wviaśnienie:
Tak, obecna umowa wymaga wypowiedzenia. Zamawia1ący udzieli wyłonionemu wykonawcy
pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu doĘchczasowych umów.



J l. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego
zgodnie Z obowiązuJącymi przepisami?
Wviaśnienie:
Nie, Zamawiający nie jest obecnie płatnikiem podatku akcyzowego.

IliYPnjaT0n


