Nowa Ruda, dnia 30.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania
Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazu do obiektów ARR
„AGROREG” S.A.” (oznaczenie sprawy: ARR/02/ZP/2021)
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie podaje do wiadomości, iż
w trakcie procedury dotyczącej w/w postępowania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej 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:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji i nadanie brzmienia: „…. Zamawiający
określa minimalną wartość świadczenia stron na kwotę nie mniejszą niż 90% maksymalnego łącznego
wynagrodzenia…”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmodyfikowanie zapisu.
Pytanie 3
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:
Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD.
Pytanie 4
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.
Pytanie 5
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:
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku
akcyzowego.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz zmiennej)
w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez
względu czy zmiana jest korzystna?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz zmiennej)
w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora.
Pytanie 7
Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu
Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wiedzy w powyższym zakresie.
Pytanie 8
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 Odbiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek
opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby we wskazanym przypadku rozliczenie opłat dystrybucyjnych
odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie
rozliczeniowym.
Pytanie 9
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
Pytanie 10
Wykonawca prosi o informacje czy zawarte umowy kompleksowe dla poszczególnych punktów
poboru wymagają wypowiedzenia, a jeśli tak kto jest za wypowiedzenie odpowiedzialny?
Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zawartą w Specyfikacji Warunków Zamówienia (Rozdział IV, pkt. 5, ppkt 2)),
Zamawiający złożył wnioski o rozwiązanie umów kompleksowych z dniem 31.12.2021 r.
Za wypowiedzenie w/w umów odpowiedzialny jest Zamawiający.

Pytanie 11
Kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego?
Odpowiedź:
Obecni sprzedawcy paliwa gazowego zostali wykazani w Specyfikacji Warunków Zamówienia (tabela
zamieszczona w Rozdziale IV, pkt 2 – kolumna nr 5 „Umowa kompleksowa*”).
Pytanie 12
Dotyczy zał. nr 7 – IPU - § 2. Obowiązki Wykonawcy ust. 4
Wykonawca wnosi o usunięcie powyższego zapisu. Wykonawca wyjaśnia, że są to kompetencje
Operatora Systemu Dystrybucji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.
Pytanie 13
Wykonawca oświadcza, że posiada opłacona polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej na okres do 30 czerwca 2022. Wykonawca zobowiązuje się do
kontynuowania ubezpieczenia, po wygaśnięciu obecnej polisy. Mając powyższe na uwadze czy
Zamawiający zaakceptuję ów polisę zawartą do 30 czerwca 2022 r.?
Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje polisę ubezpieczeniową, zawartą do dnia 30 czerwca 2022 r. – zgodnie
z Załącznikiem nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy (§2, ust. 7).
Pytanie 14
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wartość umowy.
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego w przypadku przekroczenia wartości
umowy.
Pytanie 15
Dotyczy zał. nr 7 – IPU - § 4. Wynagrodzenie i warunki płatności ust. 11
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu o podaniu odczytów stanu początkowego i końcowego dla
danego układu pomiarowego. Wykonawca wyjaśnia, że nie ma takiej możliwości.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego podania odczytów stanu początkowego
i końcowego dla danego układu pomiarowego.
Pytanie 16
Dotyczy zał. nr 7 – IPU - § 4. Wynagrodzenie i warunki płatności ust. 11
Wykonawca prosi o modyfikacje części zapisu, poprzez zastąpienie go poniżą treścią:
„Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość paliwa gazowego pobranego
przez Zamawiającego, chyba że dane znajdą się na fakturze.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu.
Pytanie 17
Wykonawca wnosi o wprowadzenie dodatkowego zapisu, iż „Złożenie reklamacji nie uprawnia
Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu.
Pytanie 18
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19
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:
Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu.
Pytanie 20
Wykonawca informuję, że posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie
podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi
rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do
identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają
obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników
VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy
ujawnionych w wykazie. W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest
rachunkiem wirtualnym, służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie
podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa
Finansów z dnia 16.09.2019 roku wynika , iż obecnie trwają prace nad udostępnieniem podatnikom
narzędzi umożliwiającym weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który
znajduje się w wykazie MF. Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować
negatywnymi konsekwencjami. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający
zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas
weryfikacji numeru rachunku: „ Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem
i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca
spełnia warunki w powyższym pkt.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.
Pytanie 21
Dotyczy zał. nr 7 – IPU - § 8 Kary umowne.
Wykonawca prosi o usunięciu powyższego paragrafu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego paragrafu.
Pytanie 22
Wykonawca wnioskuje o zmianę (lub dodanie) zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być
zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23
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:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.
Pytanie 24
Wykonawca prosi o ponowna weryfikację mocy umownej dla PPG o numerze identyfikacyjnym
8018590365500019053900 (ul. Kłodzka 35, 57-402 Nowa Ruda). W przypadku uwzględnienia sugestii
Zamawiający prosi o dokonanie modyfikacji we wszystkich załącznikach dotkniętych ewentualnym
błędem.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wpisana moc umowna dla PPG o numerze identyfikacyjnym
8018590365500019053900 jest poprawna.
Pytanie 25
Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG
objętych postępowaniem.
Odpowiedź:
Obecni Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG zostali wykazani w Specyfikacji
Warunków Zamówienia (tabela zamieszczona w Rozdziale IV, pkt 2 – kolumna nr 6 „Operator
Systemu Dystrybucyjnego”).
Pytanie 26
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:
Wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem należą do Wrocławskiego Obszaru Dystrybucji.
Pytanie 27
Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ
Wykonawca informuje, że jeżeli są 4 punkty poboru gazu o grupie taryfowej W-5.1 , to w celu
wyliczenia opłaty handlowej należy liczbę miesięcy pomnożyć przez ilość punktów poboru gazu. W
związku z tym w kolumnie liczba jednostek w pozycji opłata handlowa wynosimy „ 12 m-cy x 4
punkty poboru gazu”. Wnosimy o modyfikację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.
W załączniku nr 5 do SWZ Formularz oferty w pkt. 4 – tabela, kolumna nr 5 „Cena jednostkowa netto
w zł*” należy podać łączną cenę opłaty handlowej w miesiącu dla wszystkich czterech punktów
poboru gazu.
Pytanie 28
Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ

W przypadku wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej zgodnie ze wzorem punkt 5.3.4. taryfy PSG Sp. z
o.o. (dla grupy taryfowej W-5.1) wartość opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla punktu
poboru, ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty stałej [zł/(kWh/h) za każdą godzinę
okresu rozliczeniowego]. W Państwa przypadku ilość mocy umownej w kWh/h mnożymy przez ilość
dni obowiązywania kontraktu a następnie przez 24 h. Tą wartość następnie mnoży się przez stawkę
Taryfy Operatora i otrzymujemy wartość opłaty stałej dla punktu poboru. Wnosimy o modyfikację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.
W załączniku nr 5 do SWZ Formularz oferty w pkt. 4 – tabela, kolumna nr 5 „Cena jednostkowa netto
w zł*” należy podać łączną cenę opłaty dystrybucyjnej stałej w miesiącu dla wszystkich czterech
punktów poboru gazu.

