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Bydgoszcz, 19.11.2021r.

SZPiFP-70/1-21

egz. poj.
Dotyczy: „Kompleksowa dostaw gazu ziemnego do jednostek Policji w województwie
kujawsko-pomorskim”.
Na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą” zamawiający informuje, że zostały wniesione zapytania do treści SWZ.
Poniżej przedstawiam ich treść, wyjaśnienia oraz zmianę SWZ:
Pytanie nr 1:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy moc umowna wskazana w kWh/h jest poprawna i
zgodna z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która widnieje na fakturach VAT?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że wskazane w warunkach zamówienia w kWH/h są poprawne i zgodne
z aktualnie obowiązującymi mocami umownymi widniejącymi na dotychczasowych fakturach
VAT.
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu
Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa
dystrybucji?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie ma wiedzy, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu
Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa
dystrybucji i nie jest w stanie jej uzyskać.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5.1) na
podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane
paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie
pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie nr 4:
Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez
Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia
umieszczonymi 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 na pytanie nr 4:
Zamawiający wyjaśnia, że punkty wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego
w załączniku nr 1 do SWZ są zgodne z numerami punktów wyjścia umieszczonymi przez
obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności (fakturach VAT) i są
zgodne ze standardem GS1.
Pytanie nr 5:
W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do
realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi
zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt. 3, Zamawiający dopuszcza zmianę taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający wyjaśnia, że możliwe będzie podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej z
zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Pytanie nr 8:
Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty
poboru gazu objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł
zastosować odpowiednie stawki opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rozdziałem III ust. 5 SWZ:
a) Zadanie nr 1- obejmuje punkty odbioru gazu w rejonie działania gdzie OSD jest Polska
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie taryf W-5.1, W-4,W-3.6,W-1.1 szczegółowo
wymienionych w załączniku nr 2a do SWZ.
b) Zadanie nr 2 - obejmuje punkty odbioru gazu w rejonie działania OSD G.EN.GAZ Energia
Sp. z o.o. w zakresie taryfy W-3 szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2b do SWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru gazu (ppg) są w obszarze
„gdańskim”
Pytanie nr 9:
Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego
odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a
danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania
umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na
podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym?
Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz
dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi
dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został
zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
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Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie opłat dystrybucyjnych na podstawie kwalifikacji do
danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem zapisów
§8 ust. 4 pkt. 3 projektowanych postanowieniach umowy.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany podatku VAT?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający wyjaśnia, że przypadki i sposób zmiany umowy został określony w §8
projektowanych postanowieniach umowy.
Niezależnie od faktu, że zmiany, o których mowa w pytaniu wynikają z przepisów prawa, to
rolą Wykonawcy jest wykazanie w jaki sposób wypłynęły one na sposób kształtowania ceny.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania
umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora?
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 na pytanie nr 11:
Zamawiający zgadza się z Wykonawcą, że zmiana mocy umownej odbywa się na zasadach
określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i za zgodą OSD dlatego przewidział
taką możliwość zmiany w § 8 ust. 4 pkt. 3) projektowanych postanowieniach umowy.
Pytanie nr 12:
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 na pytanie nr 12:
Zamawiający wyjaśnia, że przypadki i sposób zmiany umowy został określony w §8
projektowanych postanowieniach umowy.
Niezależnie od faktu, że zmiany, o których mowa w pytaniu wynikają z przepisów prawa, to
rolą Wykonawcy jest wykazanie w jaki sposób wypłynęły one na sposób kształtowania ceny.
Pytanie nr 13:
Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto
będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający wyjaśnia, że zasady i sposób przeprowadzenia wypowiedzenia umów jak również
zmiany sprzedawcy określone zostały w §2 ust. 1 pkt. 1 projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych,
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w
postepowaniu?
Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych
/programów lojalnościowych?
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie ma umów ani aneksów w ramach promocji.
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Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający wyjaśnia, że będzie kontrolował wartość umowy oraz zapłaci za rzeczywiste
zużycie paliwa gazowego.
Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia
faktury?
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający pozostawia § 5 ust. 5 projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 17:
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu „…za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego” na zapis: „…za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu
środków na rachunek bankowy Wykonawcy”.
Informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym oraz art.
454 §1 kodeksu Cywilnego za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną
na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający pozostawia zapis §5 ust. 11 projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 18:
Dot. załącznika nr 5 do SWZ - § 6
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu w całości.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie nr 19:
Czy 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? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6
dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku).
Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.1. taryfy PSG Sp. z o.o.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający nie przewiduje rozliczania taryfy W-3.6. w innych okresach niż te, które wynikają
z taryfy OSD.
Pytanie nr 20:
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy
Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak,
aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 19
Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 na
podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa
miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu
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rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur
prognozowanych?
Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-1.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z
Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający informuje, że posiada wiedzę, iż w przypadku grupy taryfowej W-1.1 jest
prognoza, po której następuje rozliczenie punktów poboru. W związku z czym wyraża zgodę na
prognozy w zakresie taryfy W-1.1
Pytanie nr 22:
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-1.1 w okresach
zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w
określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający nie przewiduje rozliczania taryfy W-1.1 w innych okresach niż te, które wynikają z
taryfy OSD.
Pytanie nr 23:
Wykonawca prosi o ujednolicenie okresu długości kontraktu. W jednym miejscu dokumentacji,
jest mowa o 13 miesiącach, w kolejnym miejscu jest mowa o 12 miesiącach.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający świadomie w § 3 ust. 1 wskazał ogólne ramy obowiązywania umowy tj.: 13
miesięcy, a w ust. 3 pkt. 1 wskazał moment uruchomienia dostawy gazu do miejsc odbioru.
Zamawiający zwraca uwagę, że okres obowiązywania umowy, który obejmuje także czynności
określone w § 2 projektowanych postanowieniach umowy nie jest tożsamy z okresem dostaw
gazu, który został określony w § 3 ust. 3 projektowanych postanowieniach umowy.
Pytanie nr 24:
Wykonawca prosi o podanie przewidywanego okresu dostaw paliwa gazowego
dla
poszczególnych punktów poboru. Informacja ta niezbędna jest do przygotowania indywidualnej
wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii. Należy wskazać datę początkową i końcową
obowiązywania umowy dla poszczególnych punktów poboru paliwa gazowego.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Dostawa paliwa gazowego określona została w zapisach §3 projektowanych postanowieniach
umowy, zgodnie z którym przewidywany okres dostaw paliwa gazowego wynosi 12 miesięcy.
Natomiast datę rozpoczęcia dostaw określa § 3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 25:
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie
dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne
przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego)
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający wyjaśnia, że ujął powyższe kwestie w czynnościach i obowiązkach Wykonawcy
wynikających z §2 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowieniach umowy.
Pytanie nr 26:
Wykonawca prosi o usuniecie z dokumentacji zapisów o możliwości przedłużenia okresu
trwania kontraktu, w wyniku nie wykorzystania wolumenu. Wykonawca wyjaśnia, że w takiej
formie nie jest w stanie przygotować poprawnej kalkulacji oferty. Wykonawca sugeruje
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zastosowanie prawa opcji.
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Zamawiający pozostawia zapis warunków zamówienia bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę,
że zgodnie z §1 ust. 7 projektowanych postanowień umowy, dopiero na wniosek Wykonawcy
strony przedłużą okres obowiązywania umowy w przypadku braku realizacji umowy przez
Zamawiającego na poziomie co najmniej 90%.
Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego nastąpi
zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.?
W przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego
jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami wynikającymi z
IRiESD. W związku z powyższym nie jest możliwe rozpoczęcie dostawy paliwa gazowego od
daty zawarcia umowy.
Zatem z uwagi na termin otwarcia ofert zaplanowany na 29.11.2021r., a także terminy
wynikające z Prawa Zamówień Publicznych oraz IRiESD rozpoczęcie dostawy i dystrybucji
paliwa gazowego od 1 stycznia 2022 roku jest niemożliwe. Wykonawca wnosi o zmianę terminu
rozpoczęcia dostaw od 01.02.2022r na 12 miesięcy.
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Zamawiający wyjaśnia, że jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy dystrybucji paliwa gazowego
nastąpi zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dlatego ujął powyższą kwestię w § 3
projektowanych postanowieniach umowy, dlatego nie dokonuje zmian w powyższym zakresie.
Zamawiający wyjaśnia, że:
„umowa obowiązuje przez okres 13 miesięcy od daty jej zawarcia z zastrzeżeniem, że dostawa
kompleksowa gazu realizowana będzie w okresie 12 miesięcy od terminu wskazanego w ust.3”
co oznacza, może obowiązywać dłużej niż 13 miesięcy. Nie zmienia to faktu, że kompleksowa
dostawa gazu realizowana będzie przez okres 12 miesięcy, ale od terminu wskazanego w §3 ust.
3 pkt. 1 projektowanych postanowień umowy.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że terminem rozpoczęcia dostaw nie musi być data
01.01.2022r, tylko zgodnie z zapisem §3 ust. 3 pkt. 1:
„Dostawa kompleksowa gazu do miejsc odbioru gazu w zakresie:
1) zadania nr 1 i 2 nastąpi po wypełnieniu przez Wykonawcę czynności i obowiązków
wynikających z §2 ust. 1 pkt 1 umowy, nie wcześniej niż przed 01.01.2022 r.”,
Powyższy zapis wskazuje że rozpoczęcie dostawy gazu może nastąpić najwcześniej z dniem
01.01.2022 r., może też być po tej dacie ponieważ jest to uzależnione od wypełnienia przez
Wykonawcę czynności i obowiązków wynikających z §2 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień
umowy.
Pytanie nr 28:
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 5 ust. 6 na „Wykonawca wystawi fakturę VAT
za dostarczone paliwo gazowe w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od OSD niezbędnych
danych pomiarowych dotyczących zużytego gazu”.
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zamawiający wyjaśnia, że w § 5 ust. 6 projektowanych postanowień umowy przewidział 7 dni
roboczych i dlatego pozostawia zapis bez zmian.
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Pytanie nr 29:
Wykonawca zwraca się o usunięcie § 9 ust. 3 .
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Zamawiający pozostawia zapis § 9 ust. 3 projektowanych postanowieniach umowy bez zmian.
Pytanie nr 30:
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia
Zamawiający zapłaci ze rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 15.
Zamawiający pozostawia termin składania i otwarcia ofert bez zmian.
Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.
ZATWIERDZAM
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy z up.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Bydgoszczy
insp. Marcin Woźniak
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz.
oprac./druk -AK

Osoba do kontaktu:
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Agnieszka Krotoszyńska
specjalista SZPiFP
tel. 47 751-16-31
przetarg@bg.policja.gov.pl
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