
                        

Dot.  „Dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej           
w Chełmży”.

Odpowiedzi na treść zapytań: 
1. Zamawiający otrzymał powiadomienie o zakończeniu realizacji i gotowości Polskiej 

Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego.
2. Zamawiający otrzymał oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji 

gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przewidywana data rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego to 26 lipca 2019 roku.

Zgłoszono do PSG gotowość instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, 
wniesiono opłatę za przyłączenie.

4. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu pkt 4 Zapytania ofertowego 
„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. Do ceny jednostkowej paliwa gazowego nie powinna być doliczona stawka podatku 
akcyzowego na podstawie zwolnienia zawartego w art.31b ust.2 Ustawy o podatku 
akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku ( Dz.U.2019 poz.864, 1123)

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie trwania 
umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora.

7. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 
zmiany podatku VAT do wysokości zmienionej stawki zawartej w ustawie o VATzmienionej stawki zawartej w ustawie o VAT

8. Nie dotyczy - patrz pkt.5
9. Zamawiający  umieszcza załączniki w formie edytowalnej.
10.  Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostały wydane przez PSG sp.o.o., jest to 

nowy punkt poboru paliwa. 
11. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa umowa dostarczania paliwa gazowego 

wysokometanowego grupy E. Zamawiający uwzględnił wszystkie koszty w 
formularzu cenowym.

12. Punkt poboru paliwa gazowego jest zakwalifikowany do grupy taryfowej W5 1.
13. Moc umowna - 17 [m³/h], zamawiający prosi o przeliczenie na kWh wg 

współczynnika 10,972.
14. Zamawiający prosi o przeliczenie m³ na kWh.
15. Zamawiający  umieszcza załączniki w formie edytowalnej.
16. Zamawiający nie zgadza się na usunięcie§ 4 ust.4 oraz 5  Wzoru umowy.
17. Zamawiający proponuje zastąpienie § 41 ust.2 Wzoru Umowy niniejszym zapisem: 

„Rozliczenie dostawy gazu, opłaty abonamentowej i dystrybucyjnej  odbywać się 
będzie za okres danego miesiąca w oparciu o fakturę VAT”


