Dział Zamówień Publicznych
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/085/2018-671

Lublin,19.11.2018 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 I MODYFIKACJA 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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dn. 16.11.2018 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 do SIWZ 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
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.
W przypadku wyrażania zgody na powyższe Wykonawca prosi o modyfikację zapisów w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
Odpowiedź 3:
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Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub kWh/h były wyrażone maksymalnie do pięciu
miejsc po przecinku. Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora gdzie stawki
podane są w gr za kWh co w przeliczeniu na zł za kWh daje pięć miejsc po przecinku. Taki zapis będzie korzystniejszy dla
Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu
na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub kWh/h były wyrażone maksymalnie do
pięciu miejsc po przecinku.
Pytanie 6
Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu § 8 ust. 1, 2, 3, 4, Załącznika nr 6 do SIWZ?
Odpowiedź 6:
Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust. 1, 2, 3, 4, Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian.
Pytanie 7
Wykonawca prosi o umieszczenie Załączników do SIWZ w formie edytowalnej
Odpowiedź 7
Zamawiający informuje, iż zamieści załączniki w formie edytowalnej.
Pytanie 8
Wykonawca prosi o weryfikację wolumenu, ponieważ w Rozdziale III pkt 4 Zamawiający wskazał roczne zużycie na poziomie 2
178 159 kWh, natomiast po zsumowaniu wolumenu w Załączniku nr 2 do SIWZ wolumen wynosi również 2 176 159 kWh w
okresie 24 miesięcy. Wykonawca prosi o naniesienie zmian
Odpowiedź 8
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zamieszczoną pod adresem http://bip.kul.lublin.pl/kompleksowa-dostawa-gazuziemnego-do-budynkow-katolickiego-uniwersytetu-lubelskiego-jana-pawla-ii-w-lublinie-kazimierzu-dolnym-stalowej-woli-itomaszowie-lubelskim,art_83314.html specyfikacją istotnych warunków zamówienia po modyfikacji w rozdziale III pkt 4
Zamawiający wskazał dwuletnie zużycie na poziomie 2 176 159 kWh.
Pytanie 9:
Dotyczy § 4 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ.
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
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Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź 9
Zamawiający informuje, iż samodzielnie będzie kontrolował wartość umowy, natomiast w przypadku jej przekroczenia
pokryje koszty rzeczywistego zużycia paliwa gazowego.
Pytanie 10:
Wykonawca prosi o informację, czy wszystkie punkty obsługiwane są prze Operatora systemu Dystrybucyjnego Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Tarnów
Odpowiedź 10:
Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty obsługiwane są prze Operatora systemu Dystrybucyjnego Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Tarnów.
Pytanie 11
§ 7 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 6 do SIWZ:
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów, iż zmiana mocy umownej będzie możliwa pod warunkiem, że OSD wyrazi na tę
zmianę zgodę.
Wykonawca wyjaśnia, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgodą OSD, albowiem OSD zgodnie z przepisami prawa
energetycznego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub
energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. OSD weryfikuje wniosek o
zmianę umowy w oparciu o wydane warunki przyłączenia. W przypadku gdy zawnioskowana moc umowna nie będzie zgodna
z wydanymi warunkami OSD nie wyrazi zgody na zmianę mocy i odbiorca będzie rozliczany według dotychczasowej mocy
umownej. Obowiązek zgody OSD wynika z obowiązujących przepisów, z tego też względu wnosimy o zmianę zapisu, aby
zmiana mocy była możliwa po wyrażaniu zgody przez OSD.
Odpowiedź 11:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 7 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 6 do SIWZ w następujący sposób :
„4) Zmiana mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc po wyrażeniu zgody przez OSD”

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:
 Rozdział XI ust. 1: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Jest:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-224;
w terminie do dnia 21.11.2018 r. do godz. 10.00
zastępuje się następująco:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-224;
w terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 10.00
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 Rozdział XI ust. 5:
Jest:
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – pokój C224.
zastępuje się następująco:
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – pokój C224.

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej
wymienionych zmian, zaś odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.
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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