
Numer sprawy: 03/2021 

 

Poznań, dnia 07.12.2021 r.  

Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. 

ul. Parkowa 6  

63-100 Śrem  

NIP : 785-00-02-615. 

 Do wszystkich Wykonawców  

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), 

Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia klasycznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

większej  progowi unijnemu, p.n.: „Dostawa gazu ziemnego LNG” wraz z odpowiedziami. 

 

 

1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu dla kaloryczności gazu LNG 

SWZ punkt 6.1.4.b - określony został wymóg w postaci zaświadczenia niezależnego podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 

określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 

Zapytanie: Jaki podmiot i jaki dokument będzie uznany przez Zamawiającego za 

wystarczający? Czy za wystarczające zostanie uznane badanie kaloryczności dostarczanego 

gazu LNG przez Wykonawcę przy załadunku gazu LNG? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, wystarczające będzie uznane badanie kaloryczności dostarczanego gazu LNG przez 

Wykonawcę.  

 

2. Nadzór eksploatacyjny i serwis stacji – wymagania dla Dostawcy 

Zamawiający w zapisach „Planowanych postanowień umownych” oraz „Formularzu 

ofertowym” wskazuje jako przedmiot umowy usługę „Serwis oraz nadzór”. Wskazuje się, że 

personel Wykonawcy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne dla grupy I 

E+D, II E+D, III E+D. Jednocześnie w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie wskazuje się 

wytycznych dla Dostawcy dla spełnienia niniejszego wymogu. 

Zapytanie: Czy w tym przypadku Zamawiający uzna za wystarczające dysponowanie dwoma 

pracownikami z wymaganymi uprawnieniami wskazanymi w „Planowanych postanowieniach 

umownych” posiadającymi uprawnienia dla grupy I E+D, II E+D, III E+D? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Tak, Zamawiający uzna za wystarczające dysponowanie dwoma pracownikami z wymaganymi 

uprawnieniami wskazanymi w „Planowanych postanowieniach umownych” posiadającymi 

uprawnienia dla grupy I E+D, II E+D, III E+D. 

 

3. Czy Zamawiający może przedstawić szczegółową specyfikację stacji LNG celem doboru 

systemu kart flotowych?  

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Opis stacji LNG dostępny jest na stronie internetowej Spółki. Na tę chwilę obsługujemy karty 

flotowe Eurowag oraz CryogasCard. 



4. Czy Zamawiający zna lub posiada dostęp do protokołów komunikacyjnych telemetrii celem 

synchronizacji z systemem kart flotowych Oferenta? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie posiada dostępu  do protokołów komunikacyjnych telemetrii, ma jedynie 

podgląd telemetrii. 

 

5. Czy Zamawiający dysponuje mapą sytuacyjną stacji tankowania LNG celem prawidłowego 

zlokalizowania systemu obsługi kart flotowych (tj. zgodnego z przepisami p.poż)?  

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Tak, Zamawiający dysponuje mapą sytuacyjną stacji tankowania LNG. 

 

6. Czy Zamawiający może przedstawić rodzaj złącza oraz długość węża kriogenicznego służącego 

do rozładunku gazu LNG z cysterny? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Rodzaj złącza węża to EagleBurgmann PL zaw-13198-01 

Długość węża kriogenicznego to 8 metrów.  

 

Odpowiedzi na niniejsze pytania stanowią integralną część dokumentów zamówienia. 

 

 

Sporządziła:               Zatwierdził Kierownik Zamawiającego 

Aleksandra Adamska 

Poznań, dnia 07.12.2021 r.            07.12.2021 r.  

/-/ 

    Wojna Paweł 

   Prezes Zarządu 
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