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Warszawa, 17 kwietnia 2018 roku

A/ZP/SZP.251-10/18

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-10/18 na dostawę:

„Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego typu E (GZ-50) na potrzeby pomp ciepła”
Pytanie nr 1 – dot. Rozdział IV pkt 2 SIWZ oraz Formularz ofertowy dział V pkt 2
Wykonawca informuje, że treść w/w zapisów nie jest spójna z treścią zawartą w Rozdziale
XVI pkt 12 SIWZ.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający poprawia zapis w rozdziale XVI pkt. 12 SIWZ na następujący: „Termin płatności
faktur będzie wynosił co najmniej 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego”.
Pytanie nr 2 – dot. Rozdział XVI pkt 3 SIWZ
Wykonawca informuje, że miesiąc czerwiec ma 30 dni, a nie jak wskazał Zamawiający 31
dni.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w rozdziale XVI pkt. 3: „Umowa zostaje
zawarta na czas określony 24 miesiące od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.”. Za
pomyłkę przepraszamy.
Pytanie nr 3 - dot. Rozdział XVI pkt 9 SIWZ
Wykonawca informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne art. 62b od
01.10.2017 r. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi
URE wobec odbiorców innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 2) powyższego art.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie treści w/w zapisu.
W przypadku jeśli chodzi o taryfę OSD, Wykonawca informuje, że jest ona ogólnie dostępna
na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający usuwa zapis w rozdziale XVI pkt. 9.
Pytanie nr 4 - dot. Rozdział XVI pkt 11 SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację w jakim celu Wykonawca ma przekazywać
dane dotyczące stanu licznika gazu, skoro takie dane wykazywane są na fakturze
rozliczeniowej ? Ponadto Wykonawca sam nie dokonuje odczytów ze stanu licznika tylko
otrzymuje te dane od OSD.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w zapisu.
Odpowiedź nr 4
Wykonawca ma przekazywać dane dotyczące stanu licznika gazu, w celu informacyjnym aby
Zamawiający posiadał te dane w formie elektronicznej edytowalnej.
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Pytanie nr 5 - dot. pkt 7 Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie poprawnej grupy taryfowej. W Załączniku nr 2
do SIWZ Zamawiający wskazał, że dla dwóch punktów poboru grupa taryfowa to W-5, a w
pkt 7 załącznik 3 do SIWZ wskazana grupa taryfowa to W-6A.1. Zgodnie z pkt 4.3.4, aby
punkt poboru był zaliczony do grupy taryfowej W-6A.1 musi mieć moc umowną równą bądź
większą niż 710 kWh/h. W przypadku Zamawiającego oba punkty poboru są poniżej tej
mocy.
W związku z powyższym wnosimy o wskazanie poprawnej grupy taryfowej.
Odpowiedź nr 5
Poprawna grupa taryfowa to W-5.1.
Pytanie nr 6 – dot. Rozdział XVII pkt 4 SIWZ
Wykonawca informuje, że zgodnie z rozdział XVI pkt 8 SIWZ, Wykonawca ma 14 dni na
rozpatrzenie reklamacji. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie zmiany w/w zapisie z
7 dnia na 14 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XVII pkt. 4 z 7 dni na 14.
Pytanie nr 7 – dot. Załącznik nr 2 do SIWZ – wiersz Liczba dni
Wykonawca informuje, że rok 2019 jest rokiem przestępnym wobec czego ma 366 dni.
W związku z powyższym liczba dni powinna wynosić 731.
Odpowiedź nr 7
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ i poprawia ilość dni z 730
na 731.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie cen jednostkowych w zł z dokładnością do
5 miejsc po przecinku ?
Odpowiedź nr 8
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie cen jednostkowych do pięciu miejsc po
przecinku.
Pytanie nr 9
Czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź nr 9
To jest pierwsza zmiana sprzedawcy.
Pytanie nr 10
Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów i kto będzie odpowiedzialny
za ich wypowiedzenie ?
Odpowiedź nr 10
Aktualnie obowiązująca umowa jest zawarta na czas określony i wygasa z dniem 30 czerwca
2018 roku.
Pytanie nr 11
Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź nr 11
Tak, możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej na wskazany
adres e-mail?
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Odpowiedź nr 12
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie
obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia
wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?
Odpowiedź nr 13
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą
korespondencyjną?
Odpowiedź nr 14
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 15
W załączniku nr 2 Tabele asortymentowo- cenowe- prosimy o podanie wartości służących do
wyliczenia opłat dystrybucyjnych – celem uniknięcia rozbieżności.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający nie podał wartości służących do wyliczenia opłat dystrybucyjnych właśnie w
celu uniknięcia rozbieżności. Wykonawca powinien podać te wartości zgodnie z
obowiązującymi taryfami dystrybucyjnymi.
Pytanie nr 16
Czy faktura ma obejmować wszystkie punkty czy dla każdego PPG powinna być wystawiona
oddzielnie ?
Odpowiedź nr 16
Zamawiający dopuszcza faktury obejmujące wszystkie punkty w rozbiciu na zużycie z
osobnych liczników.
Pytanie nr 17
Czy obecnie na PPG są podpisane jakieś promocje, które uniemożliwią rozwiązanie umowy?
Odpowiedź nr 17
Aktualnie obowiązująca umowa jest zawarta na czas określony i wygasa z dniem 30 czerwca.
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie
obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia
wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?
Odpowiedź nr 18
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w przypadku zmiany Taryfy OSD, w szczególności
zmiany stawek taryfowych, począwszy od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD.?
Odpowiedź nr 19
Tak, zgodnie z rozdziałem XVI pkt. 15 SIWZ.
Pytanie nr 20
Czy w przypadku przekroczenia mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie
opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora?
Odpowiedź nr 20
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 21
Wprosimy o wyjaśnienie zapisu XVII Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednio do

przedmiotu zamówienia:1. Dostarczenie wraz z instalacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami do Zamawiającego.?- Co Państwo macie na uwadze i jak to się
ma do przetargu na dostawę paliwa gazowego?
Odpowiedź nr 21
Zamawiający wykreśla powyższy zapis z rozdziału XVII pkt. 1.

Pytanie nr 22
Czy aktualna umowa wymaga wypowiedzenia?
Odpowiedź nr 22
Aktualnie obowiązująca umowa jest zawarta na czas określony i wygasa z dniem 30 czerwca.
Pytanie nr 23
Proszę o wskazanie który zapis znajdujący się w załączniku SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest prawidłowy 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa
(sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przez
okres 24 miesięcy do 2 punktów poboru, które zostały zakwalifikowane jest do grupy
taryfowej W5.2) 7. Zamawiający aktualnie związany jest umową kompleksową z PGNiG Obrót
Detaliczny Sp. z o.o. Taryfa sprzedażowa W-6A, taryfa dystrybucyjna W-6A 1- jak jest grypa
taryfowa?
Odpowiedź nr 23
Poprawna grupa taryfowa to W-5.1.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i należy doliczyć go do ceny paliwa?
Odpowiedź nr 24
Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy korespondencyjnie?
Odpowiedź nr 25
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy korespondencyjnie.
Pytanie nr 26
Cena jednostkowa gazu w formularzu cenowym powinna być ujęta do 5 miejsc po przecinku?
Odpowiedź nr 26
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie cen jednostkowych do pięciu miejsc po
przecinku.
Pytanie nr 27
Jaki jest właściwy oddział PSG dla Zamawiającego?
Odpowiedź nr 27
Właściwy dla Zamawiającego jest oddział Warszawa.
Pytanie nr 28
Taryfa OSD dla Zamawiającego do W-5.1?
Odpowiedź nr 28
Tak, poprawna grupa taryfowa to W-5.1.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający jest świadomy braku konieczności podawania opłaty abonamentowej
zgodnej z taryfą Wykonawcy?
Odpowiedź nr 29
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 30

Wykonawca będzie zobowiązany przekazać do 10 dnia roboczego każdego miesiąca pocztą
elektroniczną pod adresem michal.gera@imid.med.pl (DW dorota.piasecka@imid.med.pl)
stan licznika gazu według wskazań na koniec miesiąca poprzedniego w normalnych metrach
sześciennych. Wykonawca wskaże w umowie imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty
elektronicznej osoby odpowiedzialnej ze strony wykonawcy za tę czynność. Czy Zamawiający

wyrazi zgodę na otrzymywanie raportów w takiej formule jak przychodzą od Operatora ?
Odpowiedź nr 30
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie raportów w takiej formule jak przychodzą
od Operatora.
Pytanie nr 31
W zał. nr 3 jest zapis, że ppg jest w taryfie W 6.1 natomiast w formularzu cenowym W-5.
Obydwa punkty poboru mają tą samą taryfę?
Odpowiedź nr 31
Tak, poprawna grupa taryfowa to W-5.1.
Pytanie nr 32
Czy obecna umowa jest na czas określony i jaki jest okres jej obowiązywania?
Odpowiedź nr 32
Aktualnie obowiązująca umowa jest zawarta na czas określony i wygasa z dniem 30 czerwca.
Pytanie nr 33
Wykonawca wnosi o podanie terminu początkowego realizacji zamówienia.
Wykonawca wyjaśnia, iż powyższa informacja jest niezbędna do przygotowania wyceny
indywidualnej dla Zamawiającego.
Odpowiedź nr 33
Zgodnie z rozdz. XVI pkt. 3 SIWZ początkowy termin realizacji zamówienia to 1 lipiec 2018 r.
Pytanie nr 34
Czy zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur rozliczeniowych drogą elektroniczną
przy jednoczesnym wysłaniu faktur w wersji papierowej?
Odpowiedź nr 34
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Pytanie nr 35
Dotyczy rozdziału IV pkt. 2 SIWZ oraz rozdziału XVI pkt. 12 SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie zapisu na temat terminu płatności, ponieważ
podane są sprzeczne informacje.
Odpowiedź nr 35
Zamawiający poprawia zapis w rozdziale XVI pkt. 12 SIWZ na następujący: „Termin płatności
faktur będzie wynosił co najmniej 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego”.
Pytanie nr 36
Wykonawca zwraca się z prośbą, aby termin płatności faktury VAT był liczony od dnia
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Odpowiedź nr 36
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 37
Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ
Według ww. załącznika dla punktu poboru gazu nr 1 przewidywane szacunkowe zużycie
paliwa gazowego w okresie umownym to 2 632 800 kWh, natomiast po zsumowaniu zużycie
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paliwa gazowego z poszczególnych miesięcy w okresie umowy wynosi 2 701 920 kWh. Taka
sama sytuacja dotyczy punktu poboru gazu nr 2 przewidywane szacunkowe zużycie paliwa
gazowego w okresie umownym to 1 316 400 kWh, natomiast po zsumowaniu zużycie paliwa
gazowego z poszczególnych miesięcy w okresie umowy wynosi 1 350 960 kWh.
W związku z rozbieżnościami Wykonawca prosi o poprawienie danych w załączniku nr 3 i
jeżeli zajdzie konieczność również w załączniku nr 2 do SIWZ – tabela asortymentowocenowa.
Odpowiedź nr 37
Zamawiający informuje, że poprawne wartości szacunkowe zawarte są w Zał. nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 38
W pkt. 7 załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający podaje grupę taryfową W-6.1A, natomiast w
załączniku nr 2 do SIWZ - tabela asortymentowo-cenowa podana jest grupa taryfowa W-5.
Wykonawca prosi o podanie grupy taryfowej sprzedawcy i Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
W przypadku, gdy grupa taryfowa będzie inna niż podana w tabeli asortymentowo-cenowej
Wykonawca prosi o poprawienie załącznika nr 2 do SIWZ.
Odpowiedź nr 38
Poprawna grupa taryfowa to W-5.1.
Pytanie nr 39
Czy w przypadku przekroczenia mocy umownej Zamawiający wyraża zgodę na ponoszenie
opłat z tego tytułu?
Odpowiedź nr 39
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie opłat z tego tytułu.
Pytanie nr 40
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź nr 40
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Dorota Piasecka

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.
Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie
Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
www.imid.med.pl

