WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

Poznań dnia, 26.10.2020 r.

w Poznaniu

DYREKTOR SĄDU

61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 10/12

Wszyscy Wykonawcy

Prez. O/AG.29.3/20
Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa gazu ziemnego do obiektu Wojewódzkiego Sqdu
Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu"

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
gazu ziemnego do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu.
Wojewódzki Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu - zwany dalej Zamawiającym, działając na

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 1 z dnia 22 października 2020 r.:
Wniosek nr 1
PYTANIE 1:
1. Dotyczy Rozdziału 11 pkt 11.2 SIWZ.
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający odsyła do pkt. 3.1, li. h/ SIW; „Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem
paliwa gazowego do celów opałowych przez organy administracji publicznej (art. 31b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 722)."
PYTANIE 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.
PYTANIE 3:
Dotyczy zapisu § 1 ust. 2, § 1 ust. 3 lit. g), § 2 ust. 4, § 6 ust. 2 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ.
Wykonawca prosi o informację, czy przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz
dystrybucja)?
Jeśli tak, to Wykonawca prosi o wykreślenie ww. zapisów.
ODPOWIEDŹ:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego.
Zamawiający wykreśla zapisy § 1 ust. 2, § 1 ust. 3 lit. g), § 2 ust, 4, § 6 ust. 2 lit. a) Załącznika nr 2 do SIWZ
PYTANIE 4:
Dotyczy § 3 tiret 3 Załącznika nr 2 do SIWZ.
Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy umownej może odbyć się tylko i wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody
przez OSD?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy umownej może odbyć się tylko i wyłącznie pod warunkiem wyrażenia
zgody przez OSD,

PYTANIE 5:
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu § 4 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ, poniższym zapisem:
„Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako suma opłat za pobrane paliwo gazowe
i opłat abonamentowych (wg stawek przedstawionych w Formularzu cenowym) oraz opłat dystrybucyjnych wynikających z
obowiązującej Taryfy OSD, z zastrzeżeniem zapisów § 7".
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.
PYTANIE 6:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia
przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego?
Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD
jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.
ODPOWIEDŹ:
Tak, zgodnie z § 7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy.
PYTANIE 7:
7. Dotyczy § 8 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w umowie tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów
bez sporządzania aneksu. Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku
akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz stawek opłat dystrybucyjnych niezgodnych z taryfą OSD
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