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Odpowiedzi na zapytanie
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E
dla Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.
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Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytanie o następującej treści:
Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy możliwe będzie zawarcie umów drogą
korespondencyjną?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe
w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla punktu poboru w taryfie W-5. Wykonawca wyjaśnia, że taka
informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej
oferty cenowej.
Odp.: Zamawiający nie wskaże zużycia w taryfie W-5 w rozbiciu na miesiące.
Dotyczy PPG nr 0030005495 Wykonawca prosi o doprecyzowanie grupy taryfowej. Czy punkt
poboru należy do grupy taryfowej W-5.1 czy W-5.2?
Odp.: Zamawiający informuje, że punkt poboru należy do grupy taryfowej W-5.1.
Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy termin płatności faktury, będzie płatny od daty
jej wystawienia?
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2 oferty, termin płatności liczony jest od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego?
Odp.: Zamawiający informuje, że obecnym sprzedawcą paliwa gazowego jest ONICO Energia
Sp. z o. o. Sp. k. a.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych
obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego.
Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, do stosowania których jest zobowiązany Wykonawca jak również Zamawiający.
Stosowanie stawek niezgodnych z obowiązującymi przepisami jest ich naruszeniem.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy SIWZ pkt. 14 oraz Oferta pkt. 6, załącznik nr 2 do SIWZ rozdział I pkt. 2: Wykonawca
zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących terminu podpisania umowy lub przedłużenie
tego terminu do 14 dni.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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8. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ rozdział I pkt. 9: Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4 Przedsiębiorstwo energetyczne,
świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji:
1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie
do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń
w dostarczaniu paliw gazowych;
3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania
zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;
5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych
przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych,
komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym
terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie
bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców
zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych
odbiorców;
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej realizuje
obowiązek o którym mowa w SIWZ, wobec powyższego wnosimy o wykreślenie zapisu lub jego
modyfikację: „Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji
awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego,
a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji
paliwa gazowego, pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora
Systemu Dystrybucyjnego”.
Odp.: Zamawiający zmienia zapis pkt 9 rozdział I w załączniku nr 2 do SIWZ: „Wykonawca
powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć
wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności o przewidywanym czasie
trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego, pod warunkiem
otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.
9. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ rozdz. IV: Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących
kar umownych.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedzi przez Zamawiającego i uwzględnienie ich
w ofercie Wykonawcy co umożliwi przygotowanie korzystnej cenowo kalkulacji, uprzejmie
proszę o przesunięcie terminu składania ofert.
Odp.: Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na 09.11.2020 r.
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