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WoIEWÓDZKI INSPEKToRAT oCHRoNY RoŚLIN I NASIENNICTWA

We Wrocławiu

Wrocław, drua Ęlipca 2019 r.

wAD.2601 .222.2019

lwgrozdzielnika/

Odpowiedźnr 1

W zwiąku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamaitającego w dniu
18.07.2019 r.' doĘczącymi postępowania na kompleksową dostawę gaztt ziemnego
wysokometanowego (E) i zaazotowanego (Lw) dla obiektów WIofuŃ *. Wrocławiu
położonych na terenie województwa dolnośląskiego (WAD.260 l.222.20t9), Wojewódzki
Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu odpowiada:

Pytanie nr 1:

,,Czy moŻliwe jest zawarcie rrmowy drogą korespondencyjną?''

odpowiedż: Tak.

Zamavviajqcy informuje, że wyraża zgodę ną zawarcie umowy drogq korespondencyjnq'

Pytanie nr 2:

,,Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że dostawy paliwa gazowego rczpocznąsię 01.09.2019
r. na okres 24 miesilcY po pozytywnie przeprowadzońej procedurzó zmiany- sprzedawcy
i skutecznym zgłoszeniu umowy do operatora Systemu Dyśtrybucyjnego.''

odpowiedź: Tak'

Zamawiajqcy informuje, że wyraża zgodę i zmienią treść zapisu w Zapytaniu ofertowym pkt.
IV w następujqcy sposób: ,,Termin realizacji ząmówienia: dosta-wy gizu ziemne4o rozpocznq
się 01.09.2019 r. na olcres 24 miesięcy po pozytywnie przeprowadzonej prorr-drrrr'zmiany
sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniuumowy do operatora Systemu Ęstrybucyjnemlł.''

Pytanie nr 3:

,,Wykonawca prosi o podanie numerów Punktów wyjścia które są umieszczone ptzez
obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności odbiorcy (fakfurach
VAT). obowi7ek umieszczania przez sprzedawców na fakturach n 

'meru 
identyfikacyjnego

Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.l0.4 IRIESD.''

odpowiedź: Zamawiajqcy podaje numery punktów wyjścia dostawy gazu ząazotownego:

Lubin, ul. Słowiańska 8, Nr Punktu 5441024008,
Głogów ul. Sikorskiego 45A, Nr Punktu 5397500260,
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Zamawiajqcy podĘe ' numery punhów wyjścia dostałvy gazu wysokometanowego:
Bolesłąwiec, ul. Kosiby 3, Nr Punktu 6031293066; Dzierzńiów, it. Słowiańska 

-34,

Nr Punktu 5380608210; Lwówek Ślqski, ul. Zwycięzców 24, Nr Punhu 6030131057;
oleśnica, ul. Wiejska 2, Nr Punktu 5477158055; Strzelin, ul. Zqbkowicka 3], Nr Punhu
5489502058; Złotoryja, al. Miła 8, Nr Punhu 5436566079.

Pvtanie nr 4:

,,Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) zostaŁa zgłoszona operatorowi
Systemu Dystrybucji ptzez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamiwiającego)
usługa dystrybucji?

W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych
informacji od obecnego sprzedawcy iprzekazanie jej wykonawcom."

odpowiedź: Zamawiajqcy informuje, że umowy na komplelaowq dostawę gazu ziemnego
ys\s||ometanowego oraz zaazotowanego zostały zawarte na czas olłeślony, tzn. óa
01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Zamawiajqcy nie posiada informacji na jaki olłes czctsu dostawca gazu ząazotowanego
z gł o s ił op e r at o r ow i Sy s t e mu Ę s tryb u cj i us ługę dy s tryb u cj i.

Dostawca gazuwysokometanowego zawarł umowę z oSD do 31.08'20]9 r,

Pvtanie nr 5:

,,Wykonawca prosi o wskazanie regionu Polskiej Spółki Gazownictwa, do którego przynależą
wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem.''

odpowiedŹ: Zamawiajqcy informuje, że wszystkie punkty poboru znajdujq się na terenie
województwa dolnoślqskiego. operatorem systemu dystrybucyjnego jesi 'rsc sp. z o.o.
oddział we Wrocławiu' Punkty poboru znajdujqce się w Głogoit, i titirie objęte sq grupq
taryfowq oSD Lw-3,6. Nątomiast Punlcty poboru znajdujqce się w: Strzelińie, oixntcy,
Dzierżoniowie, Bolesławcu, Lwówku Ślqsktm i Złotoryi objęte sq grupq taryfowq oSD W4,ó.

Pytanie nr 6:

,,Czy Zamawiający dopuszcza zslianę wysokości wynagrodzęnia w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT, rueza|eŻnie od tego czy powyŻsze zmiany 

-są 
korzystne dl;

Zamawiającego?''

odpowiedŹ: TAK'

Zamawiajqcy informuje, że wyraża zgodę na zmianę wysokości należności za dostmłę paliwa
gązowego w przypadhl ustawowej zmiany podatku VAT. Ten warunek powinien znaleźć
odałierciedlenie w projekcie umowy, który powinien przedstawić Wykonawca wraz
z Formularzem oferty.
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Pytanie nr 7:

,,Czy Zatrtawiający wytazi zgodę aby za termin zapłaĘ vznać datę uznania rachunku
bankowego Wykonawcy?"

odpowiedź: TAK.

Zamawiajqcy zmienia treść ph. 6 c) Formuląrza ofertowego w następujqcy sposób: ,,za
termin zapłaty należy uznać datę uznąnia rachunlął bankowego Wykonawcy Ęlko
w przypadku: terminu płatności 2l dni od daty wystawieniafaktury przez Wylrnnawcę lub14
dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiajqcego' Wybrana forma płatności powinna
być trwzględniona w projekcie uruowy. Fahura będzie wystalłiana nie rzadziej niż raz na dwa
miesiqce.

Pytanie nr 8:

,,Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów odnoszących się do kar umownych.''

odpowiedź: NIE.

Zamawiajqcy informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczqcych lrar
umownych.
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otrzymują:
l) oferenci postępowania _ wszyscy _ strona zamawiającego w sekcji dotycącej przedmiotowego

postępowania (skan informacj i).
2) Aa (oryginał).
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