PROKURATURA OKRĘGOWA
W ŚWIDNICY
ul. 1 Maja 21
58-100 Świdnica
Świdnica, dnia 4 maja 2017 r.
PO VII WB 261.18.2017
ANEKS nr 2 do SIWZ
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu
świdnickiego”

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestnika
postępowania:
Pytanie 1:
Dotyczy obowiązujących umów Zamawiającego
Wykonawca, wnioskuje o udzielenie informacji o terminach wypowiedzenia aktualnie obowiązujących
Zamawiającego umów dla każdego punktu poboru, poprzez podanie numeru umowy oraz terminu jej
wypowiedzenia.
Ponadto, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, która strona postępowania – Zamawiający, czy
Wykonawca będzie odpowiedzialna za wypowiedzenie umów z dotychczasowym Sprzedawcą?
Odpowiedź 1:
Zamawiający poniżej przedstawia żądane przez Wykonawcę informacje dotyczące zawartych obecnie umów
kompleksowych dla każdego z punktów poboru:
1. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21 – Nr Umowy 0032/UK/10/2010 z dnia 02.02.2010 r.,
okres wypowiedzenia 30 dni;
2. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7– Nr Umowy 0032/UK/230/2009 z dnia
31.03.2009 r., okres wypowiedzenia 30 dni;
3. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1– Nr Umowy 0032/WALGO/BW/2008/2377 z
dnia 07.10.2008 r., okres wypowiedzenia 30 dni;
4. Prokuratura Rejonowa w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, – Nr Umowy 0032/UK/471/2009 z dnia
01.10.2009 r., okres wypowiedzenia 30 dni;
5. Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, – Nr Umowy 0032//WALGO/BD/2009/000996 z
dnia 01.04.2009 r., okres wypowiedzenia 30 dni;
6. Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2, – Nr Umowy
0032//WALGO/BD/2009/000995 z dnia 01.04.2009 r., okres wypowiedzenia 30 dni;
Pytanie 2:
Dotyczy ofert promocyjnych
Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów lojalizacyjnych? W
przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z
terminem realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż dla taryfy W- 5 ma zawarty Aneks - oferty specjalne zawarty na czas określony do
dnia 30.06.2017 r. Mając na uwadze przewidywany czas rozpoczęcia realizacji umowy z Wykonawcą – od dnia
01.07.2017 r., jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy okres
ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji zamówienia.

Pytanie 3:
Dotyczy przekazania danych
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do realizacji umowy dane w
wersji edytowalnej (Excel, Word).
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, iż po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy
dane w wersji edytowalnej (Excel, Word).
Pytanie 4:
Dotyczy pkt 4 rozdziału III SIWZ
W związku z koniecznością cyklicznego zgłaszania zapotrzebowania na gaz do PSG
i ponoszeniem z tego tytułu opłat, Wykonawca prosi o określenie minimalnego poziomu
wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy na poziomie np. 60%. Jednocześnie informujemy, że
takie zapisy znajdują się w standardowych umowach zawieranych przez lokalnego Sprzedawcę.
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż zapotrzebowanie na dostawę paliwa gazowego zostało oszacowane w oparciu
rzeczywiste zużycie gazu w latach ubiegłych, ilość nieznacznie zwiększono mając na uwadze zmienne warunki
atmosferyczne w okresie trwania umowy.
Pytanie 5:
Dotyczy pkt 12 rozdziału XII SIWZ oraz § 6 ust. 4 załącznika nr 7 do SIWZ
„Wzór umowy”
Wykonawca wnosi o odstąpienie od zapisów warunkujących długość trwania umowy
od wyczerpania wartości umowy brutto.
Wskazujemy, iż systemy bilingowe Wykonawców nie posiadają funkcjonalności umożliwiającej kontrolowanie
wydatkowania środków w ramach danej umowy wartości do odgórnie przyjętej wartości brutto.
Przy braku zgody na usunięcie wskazanego zapisu zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie, iż
Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wydatkowanie środków w ramach niniejszej umowy,
odpowiednio wcześnie poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przekroczenia maksymalnego
wynagrodzenia oraz zobowiązuje się do zapłaty należności za całość zrealizowanej dostawy do wyznaczonej
daty zakończenia umowy?
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż na bieżąco będzie monitorował kwotę wynagrodzenia Wykonawcy, jednocześnie
poinformuje Wykonawcę z 30 dniowym wyprzedzeniem o terminie wyczerpania kwoty. W przypadku
przekroczenia wartości umowy Zamawiający ureguluje fakturę za dostarczone paliwo gazowe.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy drogą korespondencyjną. Zgodnie z Formularzem oferty – zał.
Nr 1 do SIWZ pkt. 15 - w przypadku wygrania postępowania Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy
o treści załączonej do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie 7:
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Zwracamy się z prośbą o zmianę projektu umowy na Istotne Postanowienia Umowy,
które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy przygotowanej na wzorze Wykonawcy.
Przy postępowaniu o udzieleniu zamówienia na dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję
(usługa kompleksowa) przyjętą praktyką jest przygotowywanie umowy przez Wykonawcę. Wynika to z faktu
konieczności zawarcia obligatoryjnych zapisów związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa
gazowego wymaganych przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
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Odpowiedź 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na przygotowanie umowy na wzorze Wykonawcy. Zdaniem Zamawiającego
projekt umowy – zał. Nr 7 do SIWZ zawiera wszystkie niezbędne postanowienia dotyczące kompleksowej
dostawy paliwa gazowego dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego. Natomiast w gestii Wykonawcy jest
posiadanie podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w której będą zawarte szczegóły
współpracy.

Pytanie 8:

Dotyczy § 6 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego paragrafu poprzez dodanie punktu:
„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż paliwa gazowego, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną
energię elektryczną, co najmniej jeden miesiąc po upływie terminu płatności.”
Zgodnie z art. 6b ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na
żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw
gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub
energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”
Wzór umowy w obecnej formie nie zawiera zapisów umożliwiających Wykonawcy wystąpienie z wnioskiem do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego w sytuacji zwłoki przez
Zamawiającego z zapłatą należności.

Odpowiedź 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 6 projektu umowy – zał. nr 7 do SIWZ. Jednocześnie
informuje, iż Zamawiający w Aneksie Nr 1 do SIWZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. dokonał już modyfikacji treści
§ 6 ust. 8 projektu umowy – zał. Nr 7 do SIWZ.

Pytanie 9:
Dotyczy § 6 ust. 8 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
W przypadku grupy taryfowej W-3.6 Operator Systemu Dystrybucyjnego dokonuje odczytów układów
pomiarowo-rozliczeniowych w okresach dwumiesięcznych. Dlatego też wystawianie faktur w cyklach
miesięcznych będzie powodowało konieczność szacowania zużycia paliwa gazowego a następnie korygowania
wystawionych faktur po otrzymaniu od OSD danych o rzeczywistym zużyciu. W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu dotyczącego okresów rozliczeniowych na następujący:
„Rozliczenia
kompleksowej
dostawy
paliwa
gazowego
odbywać
się
będą
zgodnie
z okresami pomiarowo-rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego wg. grup taryfowych, na
podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla każdego punktu poboru pozyskanego od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w
Kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do oferty Wykonawcy.”

Odpowiedź 9:
Zamawiający w Aneksie Nr 1 do SIWZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. dokonał już modyfikacji treści § 6 ust. 8
projektu umowy – zał. Nr 7 do SIWZ dotyczącego ww. kwestii.

Pytanie 10:
Dotyczy § 9 ust. 1, 2 oraz 3 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisów dotyczących obowiązku pokrywania przez
Wykonawcę dodatkowych kar umownych. Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie
standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym. Zamawiający winien mieć ponadto
świadomość, że im wyższe ryzyko poniesienia kar umownych przez Wykonawcę, tym wyższa cena
jednostkowa zaoferowana w postępowaniu przetargowym.
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Odpowiedź 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z projektu umowy – zał. nr 7 do SIWZ zapisów § 9, z uwagi na
to, iż kara umowna ma charakter odszkodowawczy i represyjny, gdyż jest ona swego rodzaju sankcją za
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań umownych.
Pytanie 11:
Dotyczy § 9 ust. 7 oraz 8 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń gdyż konieczne
będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających z not obciążeniowych. Ponadto
Wykonawca powinien otrzymać informację, z jakiego tytułu zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych.
Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów na następujący:
„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.”

Odpowiedź 11:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia - projektu umowy – zał. nr 7 do SIWZ § 9 poprzez wykreślenie pkt. 8 oraz
modyfikację treści zapisu ust. 7:
było:
7. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w § 9 z bieżących wynagrodzeń
Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł potrącać kar umownych z bieżącego wynagrodzenia,
wówczas obciąży Wykonawcę osobną fakturą z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.
winno być:
7. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.

Inne warunki przetargu pozostają bez zmian.

Prokurator Okręgowy
w Świdnicy
Wiesław Dworczak
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