Dział Zamówień Publicznych
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/059/2018-579

Lublin,11.10.2018 r.
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dn. 28.09.2018 r. wpłynęło zapytanie od
Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść pytania i odpowiedzi do
wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.
Pytanie 1
Wykonawca wnosi o poprawienie Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez prawidłowe wskazanie szacunkowej ilości jednostek dla
wyliczenia opłaty sieciowej stałej (dotyczy taryfy W-5).
W przypadku wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej zgodnie ze wzorem punkt 5.3.3. taryfy PSG Sp. z o.o. wartość opłaty
stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla punktu poboru, ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty stałej
[gr/(kWh/h) za każdą godzinę okresu rozliczeniowego].
W Państwa przypadku ilość mocy umownej w kWh/h mnożymy przez ilość dni a następnie przez 24 h. Tą wartość następnie
mnoży się przez stawkę Taryfy OSD i otrzymujemy wartość opłaty stałej dla punktu poboru.
W przypadku braku zgody na modyfikację załącznika, Wykonawca samodzielnie wyliczy wartość opłaty dystrybucyjnej
zgodnie z Taryfą OSD.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy Załącznika nr 2 bez zmian.
Pytanie 2
Wykonawca prosi o informację czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna zostać doliczona stawka podatku
akcyzowego?
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 16 zawarta jest
informacja o następującej treści: Zamawiający nie jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6
grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014, poz. 752 j.t.).
Pytanie 3
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?
Odpowiedź 3:
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Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie
prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec
okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych.
Pytanie 4
Wykonawca prosi, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia. Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Art. 24b Ustawy
o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U.2014.752 z dnia 2014.06.05 z późn.zm.) Wykonawca jest zobowiązany do
rozliczania się z podatku akcyzowego, przy uwzględnieniu terminu płatności określonego na fakturze. Aby prawidłowo
rozliczać obowiązki podatkowe w zakresie akcyzy, data płatności powinna zostać określona w momencie wystawienia faktury.
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Pytanie 6
Wykonawca prosi o podanie do jakiej grupy taryfowej zakwalifikowane są punkty poboru paliwa gazowego zlokalizowane
przy:
Ul. Niecała 8A/112, Lublin
Ul. Niecała 8A/113, Lublin
Ul. Chopina 29/9, Lublin
Ul. Chopina 29/17, Lublin
Odpowiedź 6:
Zamawiający informuje, że dla tych punktów poboru brak jest układów pomiarowych, są to mieszkania więc należy przyjąć, że
będzie to grupa W-1.1.

Pytanie 7
Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu § 3 ust. 9 i 10 Załącznika nr 6 do SIWZ?
Wykonawca wyjaśnia, że obowiązki opisane w powyższym ust. należą do OSD.
Odpowiedź 7:
Zamawiający informuje, ze pozostawia zapisy § 3 ust. 9 i 10 Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian.

Pytanie 8
Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu § 8 ust. 1, 2, 3, 4, Załącznika nr 6 do SIWZ?
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Odpowiedź 8:
Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy § 8 ust. 1, 2, 3, 4, Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian.
Pytanie 9:
Wykonawca prosi weryfikację zaprognozowanego zużycia paliwa gazowego dla taryf W-5, ponieważ są rozbieżności pomiędzy
Załącznikiem nr 1a (rozbicie miesięczne), a Załącznikiem 2 do SIWZ.
22-600 Tomaszów
Lubelski ul. Lwowska
80,

Lublin, Al.
Racławickie 14

styczeń

54860

8000

luty

60346

8000

marzec

65832

8000

kwiecień

65832

8000

maj

60346

8000

czerwiec

54860

8000

lipiec

43888

8000

sierpień

32916

8000

wrzesień

21944

8000

październik

21944

8000

listopad

21944

8000

grudzień

32916

8000

537628

96000

750 000

200 000

1075256

192000

powinno być

Wykonawca prosi również o poprawne przyporządkowanie nr punktu poboru do lokalizacji, ponieważ są rozbieżności w
Załączniku nr 1a.
Odpowiedź 9:
Zamawiający informuje, iż dokonał weryfikacji zaprognozowanego zużycia paliwa gazowego dla taryf W-5 w obu załącznikach.
Wszelkie zmiany zostały naniesione do SIWZ po modyfikacji ( dokument zostanie zamieszczony wraz z wyjaśnieniem treści
SIWZ na stronie Zamawiającego)
Pytanie 10:
Wykonawca wnosi o poprawienie nagłówków w Załącznika nr 2 do SIWZ, ponieważ np. stawka opłaty stałej dla grup
taryfowych od W-1.1 do W-4 to zł/m-c, natomiast dla grypy taryfowej W-5.1 to gr/kWh/h zgodnie z Taryfą OSD.
Odpowiedź 10:
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Zamawiający informuje, iż poprawił nagłówki Załącznika nr 2 do SIWZ zgodnie z sugestiami ( dokument zostanie zamieszczony
wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ na stronie Zamawiającego)
Pytanie 11
Wykonawca prosi o informację, czy cenę jednostkową paliwa gazowego należy podać w gr/kWh?
Odpowiedź 11:
Zamawiający informuje, iż cenę jednostkową paliwa gazowego należy podać w zł/kWh.
Pytanie 12
Wykonawca prosi o umieszczenie Załączników do SIWZ w formie edytowalnej.
Odpowiedź 12:
Zamawiający informuje, iż udostępni Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.
Pytanie 13
Wykonawca prosi o weryfikację wolumenu w Załączniku nr 2 do SIWZ dla punktu poboru ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin,
ponieważ w Załączniku nr 1a do SIWZ podany jest inny wartość.
Odpowiedź 13:
Zamawiający informuje iż, poprawną wartość wolumenu w Załączniku nr 2 do SIWZ dla punktu poboru ul. Konstantynów 1I,
20-708 Lublin opisuje z Załącznik nr 2 do SIWZ
Pytanie 14
Wykonawca prosi o weryfikację wolumenu, ponieważ w Rozdziale III pkt 4 Zamawiający wskazał roczne zużycie na poziomie
1 884 900 kWh, natomiast po zsumowaniu wolumenu w Załączniku nr 2 do SIWZ wolumen wynosi również 1 884 900 kWh w
okresie 24 miesięcy. Wykonawca prosi o naniesienie zmian.
Odpowiedź 14:
Zamawiający informuje, iż poprawia zapisu Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
Zamawiający informuje, iż przewidywany dwuletni pobór gazu ziemnego dla wszystkich punktów poboru szacuje w wysokości
2 178 156 kWh.
Pytanie 15
Dotyczy Rozdziału XII pkt. 6.
Wykonawca prosi o modyfikacją zapisu, ponieważ zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018 poz.755 t.j) taryfy wykonawcy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na obrót paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach domowych, z
dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek
przedkładania przez przedsiębiorstwo energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla
paliw gazowych dotyczy wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy
prawo energetyczne.
Odpowiedź 15:
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Ceny jednostkowe za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być
wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania oferty. Ostateczna wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego
zużycia (wg wskazań licznika) i cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
Pytanie 16
Dotyczy pkt 5 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 4 ust. 2 i 3 Załącznika nr 6 do SIWZ.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1, W-2.1 na podstawie
prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz fakturę rozliczeniową za pobrane
paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w
faktur prognozowanych?
Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku grupy taryfowej W-1.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu
Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty
Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?
Odpowiedź 16:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1, W-2.1 na podstawie
prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz fakturę rozliczeniową za pobrane
paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w
faktur prognozowanych. Rozliczenia będą następowały zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 17:
Dotyczy pkt 5 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 4 ust. 2 i 3 Załącznika nr 6 do SIWZ.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny zgodnie z okresem
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że
odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu
roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o.
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty
Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?
Odpowiedź 17:
Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia będą następowały zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia
Pytanie 18
Dotyczy § 4 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ.
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź 18:
Zamawiający informuje, iż nie będzie sam kontrolował wartości umowy. Wykonawca ma obowiązek poinformowania
Zamawiającego o wyczerpaniu 70% wartości brutto umowy.
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Zamawiający informuje również, że zapłaci za rzeczywiste zużycie gazu zgodnie z ceną ofertową brutto Wykonawcy zawartą
w formularzu Oferta Wykonawcy do wysokości wartości umowy .
Pytanie 19
Dotyczy § 4 ust. 13 Załącznika nr 6 do SIWZ.
Wykonawca prosi o informację jakiej Taryfy dotyczy powyższy zapis?
Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018
poz.755 t.j) taryfy wykonawcy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami
gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach domowych, z dniem 1 października 2017
roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez
przedsiębiorstwo energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych dotyczy
wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne.
Odpowiedź 19:
Zamawiający informuje, iż cena za paliwo Gazowe i abonament będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie z
ofertą, natomiast dystrybucja zgodnie ze stawkami operatora.
Pytanie 20
Wykonawca prosi o informację, czy wszystkie punkty obsługiwane są prze Operatora systemu Dystrybucyjnego Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Tarnów?
Odpowiedź 20:
Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty obsługiwane są prze Operatora systemu Dystrybucyjnego Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Tarnów.
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści
niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają
bez zmian.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji znajduje się na stronie Zamawiającego w formie edytowalnej.
PODPISANO
Prorektor ds. ogólnych
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
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