Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Zator”

Numer postępowania: EO/EG/015/2018
___________________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1:
Wyjaśnienie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?
Nie, Zamawiający wymaga, aby faktury były przesyłane tradycyjnie pocztą w wersji
papierowej.

Pytanie 2:
Wyjaśnienie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy?
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 3:
Wyjaśnienie:

Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym Sprzedawcą?
Zamawiający uznaje, że taka informacja nie jest niezbędna do przygotowania oferty.
Informacja o aktualnym sprzedawcy zostanie przekazana Wykonawcy, z którym będzie
podpisana umowa.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 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?
Zamawiający wymaga, aby rozliczenie za dostarczone paliwo gazowe odbywało się na
podstawie faktycznego zużycia a rozliczenia były realizowane w oparciu o wskazania układów
pomiarowo-rozliczeniowych z zastosowaniem współczynnika konwersji.

Wyjaśnienie:

Pytanie 5:

Wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o zmniejszenie prawa opcji o którym mowa § 3 ust 5 siwz i § 4 ust 1
załącznika 5 do 10%. Powyżej wskazana modyfikacja spowoduje możliwość skalkulowania ceny
oferty na niższym poziomie co w konsekwencji będzie okolicznością korzystną dla
Zamawiającego.
Zamawiający dokonując analiz szacunkowego zużycia paliwa gazowego kierował się
rzeczywistym zużyciem w poszczególnych latach, z analiz wynika, że z uwagi na warunki
atmosferyczne odchylenia w zużyciu przekraczają 10% w skali roku stąd opcja ustalona na
poziomie 15%. Zamawiający nie dokonuje zmian w tej wartości.

Pytanie 6:

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów § 8 pkt 6 ppkt 1, pkt 7 i pkt 8 załącznika 5. Powyżej
wskazana modyfikacja spowoduje możliwość skalkulowania ceny oferty na niższym poziomie co
w konsekwencji będzie okolicznością korzystną dla Zamawiającego.
Wyjaśnienie: Zamawiający pozostawia zapisy w niezmienionej formie.
Uzasadnienie: Kary umowne określone w przedmiotowym paragrafie dotyczą sytuacji, które narażają
Zamawiającego na poniesienie strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym działaniem
Wykonawcy. Przyczyny, dla których mogą zaistnieć przesłanki do naliczenia kar umownych leżą
w całości po stronie Wykonawcy, który w pełni nimi zarządza w ramach prowadzenia normalnej
działalności.
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