POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 27 października 2020 r.
PZD-ZP.263.1.49.2020

WYJAŚNIENIA
Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu
do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w udziela wyjaśnień dot. zaproszenia do złożenia
oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021.,
w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
„Wykonawca prosi o wskazanie numeru identyfikacyjnego Punktu wyjścia nadanego przez OSD.
Numer Punktu Wyjścia umieszczony jest przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących
podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na
fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD”
Odpowiedź:
Nr punktu poboru: G100001
Nr punktu dystrybucyjnego: PL004002645478
PYTANIE NR 2
„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny
zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane
przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach
dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku)
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał
odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden
miesiąc?”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z
okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez
OSD.

PYTANIE NR 3
„Wykonawca prosi o dodanie zapisu w treści zapytania ofertowego w taki sposób, że: „Rozpoczęcie dostaw
nastąpi z dniem 01.01.2021 r. jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany zaproszenia – zmiana nr 1 treści zaproszenia do złożenia
oferty z dnia 27 października 2020 r.
PYTANIE NR 4
„Wykonawca wnosi by Zamawiający określił termin płatności faktury VAT. Czy ma to być 14, 21 czy 30 dni
od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyznacza konkretnego terminu ale zgodnie z Zaproszeniem, termin płatności
faktur nie może być krótszy niż 14 dni od daty wystawienia i nie krótszy niż 7 dni od daty wpływu
faktury do Zamawiającego.
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PYTANIE NR 5
„Dot. pkt. 3 ust. 12: Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4
Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji:
1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w
przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw
gazowych;
3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w
dostarczaniu paliw gazowych;
4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw
gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;
5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w
dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub
telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co
najmniej na:
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej realizuje obowiązek o
którym mowa we wskazanym punkcie, wobec powyższego wnosimy o wykreślenie zapisu lub jego
modyfikację:
„Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o przewidywanym czasie trwania i zakresie
ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego, pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym
zdarzeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.”

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany zaproszenia – zmiana nr 1 treści zaproszenia do złożenia
oferty z dnia 27 października 2020 r.
PYTANIE NR 6
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy?”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy.

PYTANIE NR 7
„Wykonawca prosi o informacje kto pełni funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z podaniem
regionu”

Odpowiedź:
Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego paliwa gazowego jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie
ul. Jana Kochanowskiego 37A, 33-100 Tarnów
PYTANIE NR 8
„Kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego?”

Odpowiedź:
Obecnym sprzedawcą paliwa gazowego jest:
Green S.A. w restrukturyzacji
ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław
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PYTANIE NR 9
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku
akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody
Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Paliwo gazowe będzie wykorzystywane przez Zamawiającego na cele opałowe przez organ
administracji publicznej, który jest zwolniony z podatku akcyzowego.
PYTANIE NR 10
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od
towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała
zgody Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od
towarów i usług.

_______________________________
Z-ca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Kazimierz Bielak
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