
Opole, dnia M,12.2022 r.

Zamawiający:
Województwo Opolskie z siedzibą:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45 — 082 Opole

Postępowanie nr DOA-ZP.272.47.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „„Dostawa (sprzedaż

i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby obiektu Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu".

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych ((Dz.U.

z 2022 r. poz. 1710, t.j. z późn. zm.) — dalej: ustawa Pzp Zamawiający informuje, iż Wykonawca

zwrócił się do Zamawiającego w dniu 07.12.2022r. tj. w ustawowo wyznaczonym terminie - nie

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - z wnioskiem o wyjaśnienie treści

SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed

upływem terminu składania odpowiednio ofert.

W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 284 ust. 3 Pzp tj. Zamawiający nie

udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 Pzp, z uwagi na konieczność ich

analizy i opracowania odpowiedzi wymagającej dłuższego czasu niż termin wyznaczony na

składanie ofert tj. do 12.12.2022 r..

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia przed upływem terminu

składania ofert treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Dokonaną zmianę treści SWZ

zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 286 ust. 7

Pzp)

https://miniportal.uzp.gov.p1/

https://bip.opolskie.pl/typv-trescihamowienia-publiczne/



Zestaw pytań Wykonawcy nr 1 z dnia 07.12.2022 r.

1. „Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na

rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny

jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w

cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych postępowaniem? Jeżeli

tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod

warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do

dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu.

2. Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych ochroną

taryfową, jest w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz opłatę

abonamentową do dnia 31-12-2022 r.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo

gazowe oraz abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy

przez URE? W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o skrócenie okresu

dostaw dla punktów objętych ochroną taryfową, do dnia 31-12-2022 r.

3. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo

gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno. Wykonawca

wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny

i złożenie korzystnej oferty cenowej.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-

5.1 oraz W-6.1 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?

5. Dot. zapisów w § 2 ust. 5 PPU - Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten

sposób, aby ewentualne zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło

być w zakresie do 20% wolumenu podstawowego określonego w SWZ.

6. Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów w § 7 ust. 5 PPU.

7. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych, o których mowa w § 8

PPU.

8. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do:

- ust. 1 do 5%

- ust. 4 do 10%



9. Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów w § 7 ust. 5 PPU dot. waloryzacji umowy.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z

zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

11. Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to

kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia

umów?

12. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji

promocyjnych/lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy

sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu?

Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych

/programów lojalnościowych?

13. Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) Wykonawca wskazuje, iż na dzień

składania ofert stawka podatku VAT dla gazu ziemnego wynosi 0%. W związku z

powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy do obliczenia ceny oferty winna być

przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia oferty?"

W odpowiedzi na zestaw zapytań nr 1 Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają

się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Do Wykonawcy należy ustalenie oferowanej ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe.

Zamawiający, jeżeli będzie uprawniony, to po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, złoży stosowne oświadczenie w tym

zakresie.

Ad. 2

Umowa o zamówienie publiczne pn. „Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego

wysokometanowego na potrzeby obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu" ma obowiązywać od dnia 01.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy.

Wobec tego Wykonawca ma zaoferować cenę jednostkową za dostarczone paliwo gazowe na ten

okres. Zamawiający przewidział zmianę wysokości wynagrodzenia w § 5 ust.19 m.in. pkt 2)

w PPU.

Ad.3

Zamawiający zmienia Specyfikację Warunków Zamówienie poprzez uszczegółowienie zał. nr 1 do

SWZ pn.: Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 2 jak niżej.



Punkt poboru zlokalizowany w budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu nr punktu poboru

8018590365500003517944

Tabela:

Paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh):

Lp. miesiąc

wolumen

podstawowy:

[ilość kWh]

1 styczeń 24 100

2 luty 24 100

3 marzec 24 100

4 kwiecień 6 000

5 maj 6 000

6 czerwiec 6 000

7 lipiec 6 000

8 sierpień 6 000

9 wrzesień 6 000

10 październik 24 100

11 listopad 24 100

12 grudzień 24 100

13 RAZEM (12 m-cy): 180 600

Lp.

wolumen opcja:

[ilość kWh]

14 opcja 300 996

Lp.

wolumen podstawowy +opcja:

[ilość kWh]

15 OGÓŁEM 481 596

Ad.4

Niniejsze zamówienie dotyczy grup taryfowych (wg oznaczeń na aktualnej fakturze za paliwo

gazowe):

- dla paliwa gazowego BW-5

- dla opiat dystrybucyjnych stałych i zmiennych W-5.1_ZA

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych.

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 2 ust. 5 Projektowanych Postanowień

Umowy (PPU):

„5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia, w ramach prawa opcji, ilość gazu

ziemnego wysokometanowego określonego w ust. 4 o maksimum 300 996 kWh. Zaistnienie

okoliczności skorzystania z prawa opcji, o którym mowa powyżej, spowoduje odpowiednio



zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, wg stawek i opiat

jak dla wolumenu podstawowego. Uruchomienie opcji następuje automatycznie, w miarę

bieżących potrzeb Zamawiającego — bieżącego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego

przekraczającego wolumen podstawowy i nie wymaga oświadczenia Zamawiającego."

Możliwość zwiększania dostaw gazu ponad zakres podstawowy Zamawiający przewidział w opcji.

Ad.6

Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)— zał. nr 2 do SWZ w par. 7 nie zawierają ustępu 5.

Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych, o których

mowa w § 8 Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU).

Ad.8

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. w zał. nr 2 Projektowanych

Postanowień Umowy (PPU) w następujący sposób:

- ust.1 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 4

Umowy."

- ust.4 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„Łączna wysokość kar umownych naliczona przez Strony umowy z tytułów wskazanych w

niniejszej umowie nie może przekroczyć 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 4."

Ad.9

Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) — zał. nr 2 do SWZ w par. 7 nie zawierają ustępu 5.

Zapisy o waloryzacji zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) w § 9

ust. 5 Zamawiający nie może usunąć tego zapisu z uwagi na naruszenie art. 439 ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz art. 44 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych

ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Ad.10

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ad.11

Zamawiający informuje, że posiada jedną umowę kompleksową zawartą na czas oznaczony do

dnia 31.12.2022 r.



Ad.12

Zamawiający, poza umową kompleksową, nie ma zawartych innych umów/aneksów w ramach

akcji promocyjnych/lojalnościowych.

Ad. 13

Wykonawca nie może w ofercie zastosować stawki VAT obowiązującej w roku 2022, ponieważ

umowa na dostawę paliwa gazowego obowiązywać będzie od dnia 01.01.2023 roku.

Zamawiający przewidział w §5 ust. 19 pkt 3) Projektowanych Postanowień Umowy (PPU)

możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu zmiany stawki VAT w okresie obowiązywania umowy.

W XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający określił Sposób obliczenia ceny oraz

uwzględnił stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %

(—)

„Wykonawca podaje cenę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do

SWZ.

Przez cenę zgodnie z art. 7 pkt 1) Pzp — należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1

pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług,

nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą;

Aby obliczyć cenę oferty należy wypełnić tabele, zawarte w Załączniku nr 1 do Formularza

oferty. Kwotę z pozycji CENA OFERTY: wolumen podstawowy + opcja (wartość brutto)"

należy wpisać do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ:

Cena oferty (brutto) ........................................................................................ zł, w tym

podatek VAT

Słownie cena oferty (brutto):

Podatek VAT 23% (lub inna stawka .......%, wskazać podstawę prawną:

Cena oferty (netto) ................................................... zł"

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas

niezbędny na ich przygotowanie, gdyż zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty

i wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ

i przygotowanie ofert.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zmienia zapisy SWZ i przedłuża termin składania ofert

tj.:



W pkt XIII SWZ - Sposób oraz termin składania ofert litera B zmianie ulega zapis, który

otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2022 r. do godziny 09:00

Ponadto w SWZ pkt. XIV -Termin otwarcia ofert zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r., o godzinie 09:30.

W związku z powyższym zmianie ulega również pkt XI SWZ - Termin związania ofertą. (art. 307

Pzp), który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Termin związania ofertą upływa w dniu: 12.01.2023 r.

W wyniku dokonanych zmian, zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP
00472772/01 z dnia 2022-12-02 ulega zmianie.

Zgodnie z zapisami art. 284 ust 6 ustawy Pzp zamawiający udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.
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