Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą wzoru umowy, który będzie wraz z
Ogólnymi Warunkami Umowy regulował zakres świadczenia usług wymieniony w pkt b)-m)
formularza oferty wstępnej określając proponowane w tym zakresie przez Wykonawcę
warunki?
Zamawiający wyraża zgodę
2. Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i do
ceny paliwa gazowego w formularzu oferty należy doliczyć stawkę tego podatku ?
Należy przyjąć cenę bez podatku akcyzowego
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?
Zamawiający wyraża zgodę
4. Wykonawca zwraca się z prośba o weryfikację wskazanych szacunków poboru paliwa
gazowego – w załączniku 3 wskazano wartość 28 472 340 kWh, (roczne zużycie za rok 2020
- 16 677 440 kWh), zaś w załączniku 4 roczne zużycie określono jako 17 719 780 kWh.
Po weryfikacji zmieniono załącznik 4 do IWZ

5. Czy Zamawiający nie wymaga aby w formularzu oferty podano opłaty dystrybucyjne, które
mają potem być naliczone na fakturach zgodnie z aktualnym zużyciem, oraz stawkami
wynikającymi z taryfy OSD ?
Zamawiający nie wymaga podanie opłat dystrybucyjnych, gdyż one nie zależą od sprzedawcy
gazu
6. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie podmiotu będącego Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej wraz z określeniem oddziału regionalnego dla punktu poboru gazu objętego
zamówieniem.
Operatorem jest Polska Spóła Gazownicza Oddział w Łodzi
7. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie taryfy OSD w jakiej obecnie rozliczany jest
punkt poboru gazu i w jakiej będzie on rozliczany w trakcie trwania dostaw.
Taryfa obecnie i w trakcie dostaw OSD W-6.1
8. Wykonawca zwraca się z prośba o podanie informacji kto jest aktualnym dostawcą paliwa
gazowego.
Aktualnie dostawcą paliwa gazowego jest Energy Gate Europe Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/15
00-496 Warszawa jako sprzedawca rezerwowy
9. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji do kiedy jest zawarta obecna
umowa na dostawy gazu, jaki jest jej okres wypowiedzenia i kto ma odpowiadać za jej
wypowiedzenie po zakończeniu negocjacji – Wykonawca czy Zamawiający ?

Zawarta umowa ze sprzedawcą rezerwowym obowiązuje od 01.12.2019 r, jest zawarta na
czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego następującego po złożonym wypowiedzeniu. Za wypowiedzenie umowy
będzie odpowiadać wykonawca.
10. Z uwagi na termin składania ofert, szacowany okres trwania negocjacji do zawarcia
umowy, a także minimalny proceduralny okres na przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy i skutecznego zgłoszenia nowej umowy do OSD (minimum 21 dni) a także
podany termin rozpoczęcia dostaw, Wykonawca zwraca się z prośba o określenie
planowanego terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jako „od 01.02.2020 jednak
nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy oraz pozytywnym przeprowadzeniu
procesu zmiany sprzedawcy i zgłoszeniu nowej umowy u właściwego OSD”
Zamawiający zgadza się z sugestią i zmienia termin planowanego rozpoczęcia dostaw paliwa
gazowego na 01.02.2020
11. Czy Zamawiający zaakceptuje termin płatności faktur określony jako 21 dni od daty
wystawienia f-ry ?
Kwestia będzie przedmiotem negocjacji w ramach drugiego etapu
12. Wykonawca prosi o podanie numeru punktu poboru gazu nadanego przez OSD dla punktu
objętego zamówieniem.
Nr punktu poboru: 3510001994
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych 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 w faktur wstępnych?
Kwestia będzie przedmiotem negocjacji w ramach drugiego etapu
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany umowy w przypadku zmian VAT lub innych zmian
ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawowych zasad kwalifikacji podatkiem
akcyzowym ?
Zamawiający wyraża zgoda na zmianę umowy w przypadku zmian VAT oraz podatku
akcyzowego

15. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie
trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora ?
Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki
opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.
Zamawiający wyraża zgodę
16. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający jako przedsiębiorstwo energetyczne
realizuje obowiązek pozyskiwania i umarzania „białych certyfikatów” ?

Zamawiający realizuje obowiązek pozyskiwania i umarzania „białych certyfikatów”
17. Wykonawca prosi o informację czy cena jednostkowa paliwa gazowego powinna zawierać
koszt białych certyfikatów?
Cena nie powinna zawierać kosztów białych certyfikatów

18. Czy Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy będzie sam pozyskiwał białe certyfikaty
na Towarowej Giełdzie Energii? Jeśli tak, to Wykonawca zwraca się z prośbą o przesłanie
oświadczenia, że Zamawiający jest na liście URE podmiotów, którzy sami rozliczają
obowiązek związany z umorzeniem świadectw pochodzenia ("BC").
19. Wykonawca prosi o informację po czyjej stronie będzie spoczywał obowiązek składania
nominacji tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji dobowych paliwa gazowego?

Obowiązek składania nominacji będzie spoczywał po stronie wykonawcy

20. Czy w przypadku, gdy obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji i

Renominacji dobowych paliwa gazowego będzie po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający
wyraża zgodę podpisanie dodatkowego Załącznika, który przenosi na Wykonawcę
obowiązek dokonywania nominacji.
Zamawiający wyraża zgodę
21. W przypadku braku zgody na podpisanie Załącznika, o którym mowa w pytaniu powyżej, czy
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu:
1. Wykonawca zwalnia Odbiorcę z obowiązku składania nominacji tygodniowych oraz
Nominacji i Renominacji dobowych Paliwa gazowego dotyczących miejsca odbioru o
numerze … .
2. Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy w zakresie dotyczącym dostarczania
Paliwa gazowego do wskazanego miejsca odbioru nie posiada umowy zawartej z innym
sprzedawcą niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
3. Odbiorca zobowiązuje się do poinformowania Sprzedawcy o zawarciu z innym Sprzedawcą
niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. umowy dotyczącej dostarczania Paliwa gazowego do
wskazanego miejsca odbioru.
4. Obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji dobowych
paliwa gazowego przez Wykonawcę wygasa:

a) z chwilą gdy Odbiorca przestaje podlegać obowiązkowi składania nominacji tygodniowych
lub Nominacji dobowych na zasadach określonych w IRiESD;
b) w przypadku całkowitej lub częściowej zmiany Sprzedawcy;
c) z chwilą rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego do wskazanego w § 1 pkt. 1 miejsca
odbioru przez innego sprzedawcę niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na podstawie umowy
z Odbiorcą zawartej w innym trybie niż zmiana sprzedawcy.
W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisy zawarte w pytaniu 14 lub 15 Wykonawca
informuje, że obowiązek nominacji zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej spoczywa na Zamawiającym.

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie załącznika

22. Z uwagi na dużą ilość kwestii wymagających wyjaśnienia, oraz krótki czas pozostały do
terminu składania ofert, wykonawca zwraca się z prośbą o rozważenie przedłużenia
terminu składania ofert.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.12.2019 godz: 15:00

