Dot. .: „Dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”, przekazana
treść zapytań:
1. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający otrzymał powiadomienia o zakończeniu realizacji
i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego?
Jeśli nie, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę otrzymania ww. powiadomienia?
2. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający wykonał instalacje gazowe zgodnie z projektem
budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego?
Jeśli nie, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę zakończenia prac?
3. Wykonawca prosi o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego. Informacja
ta niezbędna jest do przygotowania indywidualnej wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii.
Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego, poza złożeniem przez sprzedawcę paliwa
gazowego Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD), jest wykonanie przez Klienta instalacji
gazowej zgodnej z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego, zgłoszenie gotowości
instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, wniesienie opłaty za przyłączenie.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 4 Zapytania ofertowego poniższym
zapisem:
„2. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ciągu 12 miesięcy od daty
rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego. Rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego nastąpi
zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak i Taryfą OSD”.
5. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami?
6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych 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.
7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT?
8. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny netto
paliwa gazowego w związku z ustawową zmianą opodatkowania podatkiem akcyzowym?
9. Wykonawca prosi o umieszczenie załączników w formie edytowalnej.
10. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o.o. i stosowane są stawki dla obszaru
taryfowego gdańskiego?
11. Wykonawca prosi o informację, czy przedmiotem zamówienia jest kompleksowa umowa
dostarczania paliwa gazowego wysokometanowego grupy E?
Jeśli tak, to wykonawca prosi o uwzględnienie w formularzu cenowym wszystkich kosztów, jakie

będą się składały na kompleksową dostawę paliwa gazowego, obecnie formularz zawiera tylko i
wyłącznie koszt dostawy paliwa gazowego. W formularzu cenowym powinny zostać uwzględnione
również opłaty abonamentowe, opłaty dystrybucyjne zmienne oraz opłaty dystrybucyjne stałe.
12. Wykonawca prosi o podanie do jakiej grupy taryfowej OSD jest zakwalifikowany punkt poboru
paliwa gazowego?
13. Wykonawca prosi o podanie mocy umownej w kWh/h.
14. Wykonawca prosi o podanie szacunkowego zużycia gazu ziemnego w okresie obowiązywania
umowy w jednostkach energii tj. w kWh.
Informujemy, iż dnia 25 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w
obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013 poz. 820.) Na podstawie wyżej wspomnianego
rozporządzenia od 1 sierpnia 2014 roku zmieniona została jednostka rozliczenia zużycia paliwa
gazowego z m3 na kWh (kilowatogodziny).
W związku z powyższym wnosimy o zmianę formularza ofertowego.
15. Wykonawca prosi o udostępnienie załączników w formie edytowalnej.
16. Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu § 4 ust. 4 oraz 5 Wzoru umowy.
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 1 ust. 2 Wzoru umowy poniższym zapisem:
„Rozliczenia za dostarczony gaz, opłaty abonamentowe i dystrybucyjne odbywać się będą zgodnie z
okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.”

