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lwgrozdzielnika/

Odpowiedź nr 2

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu
08.08.2019 r.' dotyczącymi postępowania na kompleksową dostawę ganJ ziemnego
zaazotowanego (Lw) dla obiektów WIoRiN we Wrocławiu połozonych na terenie
województwa dolnośląskiego (WAD.260|.222.2019), Wojewódzki Inspektorat ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu odpowiada:

Pytanie nr 1:

,,Dotyczy formularza oferty - Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację poprawności
opisu w kolumnie 4 _ wskazano tam okres 24 miesięcY, Podczas gdy oczekiwany okres
kontaktu to 18 miesięcy.''

Odpowiedz:
Zamawiajqcy koryguje nagłówek kolumny 4 znajdujqcej się w tabeli formularza ofertowego
w następujqcy sposób: ,,Szacunkowa łqczna ilość (za 18 mc)'' oraz informuje, że zgodnie
z oczekiwanym 18 miesięcznym olcresem kontrąktu w wierszach ww. tabeli podano mnożnik
]8 mc dla opłaty abonamentowej i stałej dystrybucyjnej, a łqczna szacunkowa ilość gazu
zaazotowanego oraz opłaĘ dystrybucyjnej zmiennej została oszacowana dla ]8 miesięcy.

Pytanie nr 2:

,,Wykonawca prosi o zweryfikowanie poprawności określenia mocy umownej w załączniku
Z2 dla punktu poboru w lokalizacji ul. Słowiańska 8, Lubin _ dla wskazanej grupy taryfowej
maksymalna moc umowna według taryfy oSD to ll0 kwh/h. Jednocześnie Wykonawca
zwraca uwagę' iż moc umowna zgodnie z taryfą oSD, dla wszystkich puŃtów poboru gazu
określana j est w j ednostkach kwh/h.''

odpowiedŹ:
Zamawiajqcy koryguje moc umownq, dla punktu poboru w loknlizacji ul. Słowiańska 8
w Lubinie, w następujqcy sposób: moc umowną < ]]0 kWWh. Zamawiajqcy informuje,
że zgodnie z taryfq oSD dla punktu poboru w lokalizacji ul. Sikorskiego 45a w Głogowie
moc umowna < I l0 kIl/h/h.

Pytanie nr 3:

,,Wykonawca prosi o podanie wskazanej w zapytaniu łącznej ilości gazu zamawianej w
tramach kontraktu w rozbiciu naposzczególne punkty poboru gazv."
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odpowiedŹ:
Zamawiajqcy podaje szacunkowq łqcznq ilość gazu zaazotowanego wskazanego w zapytaniu
ofe r t owym (p ow t ó r z o nym) :

Lubin- 55 147 kYYh,
Głogów - 57 353 kwh.

Pytanie nr 4:

,,Czy moŻliwe jest za:warcie umowy drogą korespondencyjną?''

Odpowiedż: Tak.

Zamawiajqcy infurmuje, że w części VIII ph 2 Zapytania ofertowego (powtórzonego) wyraził
zgodę na zawarcie umowy drogq korespondencyjnq.

Pytanie nr 5:

,,Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT, niezaleŻnie od tego czy pov,ryŻsze zmiany są korzystne dla
Zamawiającego?''

odpowiedż: TAK.

Zamawiajqcy informuje, że wyraża zgodę na zmianę wysokości nalezności za dostawę paliwa
gazowego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT' Ten wąrunek powinien znaleźć
odałierciedlenie w projekcie umowy, ktory powinien przedstąwić Wykonawca wraz
z Formularzem oferĘ.

Zastępca Do kiego Wojewodzkiego
Rośljn i Nasiennictwalnspektora

Ber a ucharska

otrzf,mują:
l) ofęrenci postępowania - wSZyScy - strona zamawiającego w sekcji dotyczącej przedmiotowego

postępowania (skan informacj i).

2) Aa (oryginał).
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