Pruszcz Gdański, 14.05.2020r.
Pytania Wykonawcy z dn.13.05.2020r.

1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy.

2.

Rozdział XVIII pkt 16. Wykonawca zwraca uwagę, że aktualne grupy taryfowe poniżej BW-4,
wskazane w zał. 4A,B,C, inne niż z oznaczeniem T12, nie są rozliczane zgodnie z zapisem
pkt 16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grupy taryfowej w każdym z przypadków
na rozliczanie co miesiąc w grupie BW-(x)T12?
Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grupy taryfowej w każdym z
przypadków na rozliczanie co miesiąc w grupie BW-(x)T12.

3.

Wykonawca prosi o weryfikację ilości zapotrzebowania kWh na paliwo gazowe dla nowych
punktów poboru (bez wskazanego nr PPG). Załączniki nr 4A,B,C zawierają informacje nt.
trzech punktów po 165 000 kWh, co nie daje łącznie, jak w podsumowaniu 700 000 kWh.
Odp. Zamawiający, w załącznikach 4a, 4b, 4c w wierszach 61, 62, 63 wykazał
konkretne planowane do uruchomienia punkty pobory gazu. Wiersz „Nowe punkty
pobory” należy rozumieć jako nieznane adresy, które mogą pojawić się w trakcie
trwania umowy. Zapotrzebowanie 700 000 kWh jest łącznym przewidywanym
zapotrzebowaniem na te punkty.

4.

Wykonawca informuje, że w związku z informacją zawartą w Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU
USTALENIA WYSOKOŚCI MARŻYoświadczenia

dotyczącego

celów

konieczne będzie złożenie przez Zamawiającego
zużycia

nabywanego

paliwa

gazowego

przez

Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca będzie wnosił o podpisanie
stosowanego Załącznika do umowy umożliwiającego nieuwzględnienie w cenie kosztu praw
majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej a zawierającego
oświadczenia Zamawiającego dotyczącego celu nabywanego paliwa gazowego z podziałem
na wariant odsprzedaży, wytwarzania, cele nieenergetyczne, ilość paliwa gazowego
przeznaczonego na jeden z celów wskazanych przez Zamawiającego oraz zasad rozliczenia
wskazanego wolumenu. Podpisanie załącznika nie generuje po stronie Zamawiającego
żadnych dodatkowych kosztów a stanowi jedynie potwierdzenie statusu zamawiającego jako
uczestnika w systemie świadectwa efektywności energetycznej.

Odp.

Zamawiający

oświadcza,

że

jest

przedsiębiorstwem

energetycznym

w

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (energetyczne

(tekst ujednolicony: Dz.U. 2019 poz. 755). Zamawiający jest świadom konieczności
złożenia oświadczeń przeznaczenia paliwa gazowego. Cały wolumen zakupionego
gazu, (z wyjątkiem punktu poboru wymienionego w wierszu 4 (EC) – załącznika nr 4a,
4b, 4c, będące przedmiotem Zamówienia, będzie wykorzystane do celów grzewczych.
Wolumen

punktu EC przeznaczony będzie w procesie produkcji ciepła i energii

elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji.

5.

Dotyczy Rozdział III pkt 3. Wykonawca wnosi do dodanie zapisu mówiącego o dodawaniu
/odejmowaniu punktów poboru w zakresie +/- 5, 10, 15% wolumenu zamówionego z
gwarancją stałego narzutu ( dla PPG BW1 – BW4).
Odp. Zamawiający odmawia dodania w/w zapisu.

Rozdział III punkt 2 stanowi:

„Wolumen paliwa gazowego : Podane w załącznikach nr 4a, 4b i 4 c szacunkowe
wartości zużycia paliwa gazowego mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do
obliczenia wartości Zamówienia , co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego
wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym wypadku nie
stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w
podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
pobrania przez Zamawiającego mniejszej lub większej niż oszacowana ilość paliwa
gazowego.

