URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zamówień Publicznych
Bydgoszcz, dnia 8 października 2019 r.
WZP-II.271. 8.1712. 2019.E

Oznaczenie i numer sprawy:
„Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą
dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r”. przetarg nieograniczony, WZP.
271.8.2019.E
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela
wyjaśnień na zadane pytania:
1. Dotyczy § 15 pkt. 1 ust. 2 Umowy – załącznik nr 4
Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie ilości paliwa gazowego było maksymalnie do 10%
szacunkowego wolumenu.
Ad. 1
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
2. Dotyczy § 16 Umowy – załącznik nr 4.
Wykonawca prosi o usunięcie zapisów odnoszących się do kar umownych.
Ad. 2
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
3. Dotyczy załącznika nr 1a Wykaz.
Wykonawca prosi o weryfikację czy wskazane w załączniku 1a grupy taryfowe są zgodne z
obowiązującą grupą taryfową Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla danego punktu poboru gazu?
Ad.3.
Zamawiający zweryfikowali zgodność grup taryfowych na etapie sporządzania dokumentacji
przetargowej. Jeżeli w okresie od wszczęcia postępowania do momentu podpisania umowy z wykonawcą
Operator Systemu Dystrybucyjnego dokonał/dokona zmian w zakresie grup taryfowych, zamawiający
uwzględnią przedmiotowe zmiany zarówno przygotowując umowę, jak i przekazując dane do zmiany
sprzedawcy. W celu sporządzenia Oferty Wykonawca przyjmuje dane zawarte w SIWZ i Formularzu
cenowym.
4. Dotyczy załącznika nr 1a Wykaz.
Wykonawca prosi o weryfikację numerów punktów poboru gazu, mocy umownych, adresów punktów
poboru gazu oraz nazwy Odbiorcy.
Ad.4.
Wskazane dane zweryfikowane zostały na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej. W przypadku
stwierdzenia różnic przy weryfikacji przed przygotowaniem umów i danych do zmiany sprzedawcy,
zamawiający dokonają ich aktualizacji.
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5. Dotyczy załącznika nr 1b Wykaz.
Wykonawca prosi o weryfikację adresu dla punktu poboru gazu o numerze PL0031902233.
Ad.5.
Adres wskazany w wykazie jest zgodny z adresem widniejącym na najnowszej posiadanej przez
zamawiającego fakturze za okres rozliczeniowy do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku stwierdzenia
różnic przy weryfikacji przed przygotowaniem umów i danych do zmiany sprzedawcy, zamawiający
dokonają ich aktualizacji.
6. Dotyczy załącznika nr 1b Wykaz.
Wykonawca prosi o weryfikację czy numeru punktu poboru gazu 741810 jest prawidłowy?
Ad.6.
Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1b – zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z
o.o. w Pakości – nowy numer to PL0031900777.
7. Dotyczy rozdziału V.3 Warunki udziału w postępowaniu dla części 1 i części 2 zamówienia – SIWZ.
Czy Wykonawca może przedstawić 1 list referencyjny dotyczący dostawy paliwa gazowego do co
najmniej 200 punktów poboru gazu o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 60 000 000 kWh? Czy
Zamawiający wymaga 2 niezależnych referencji?
Ad.7.

Zamawiający nie postawił dodatkowego warunku dotyczącego ilości umów/kontraktów w
ramach których dostawy zostały zrealizowane.
W przypadku składania oferty na część 1 i 2 wykonawca ma wykazać należyte wykonanie (w
ramach dowolnej ilości zrealizowanych umów) dostaw o wolumenie nie mniejszym niż 60 000
000 kWh oraz należyte wykonanie (w ramach dowolnej ilości zrealizowanych umów) dostaw do
co najmniej 200 punktów. Tym samym jeżeli wykonawca w ramach jednego kontraktu
zrealizował należycie dostawy w ilości nie mniejszej niż 60 000 000 kWh do 200 punktów, to
wystarczające będzie przedstawienie jednego poświadczenia.
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