CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CBA/F-WZP/1008/2019

Warszawa, dnia 01.04.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe dostarczanie
paliwa gazowego do nieruchomości CBA, sprawa nr 18/>PU/2019/TCz
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Pzp, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem akcyzy czy też
jest zwolniony od podatku akcyzowego? Czy cena w formularzu cenowym powinna zawierać
akcyzę?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż jest zwolniony od podatku akcyzowego. Cena w formularzu
ofertowym nie powinna zawierać akcyzy.
Pytanie nr 2:
Wykonawca prosi Zamawiającego o przedstawienie zużycia paliwa gazowego dla
poszczególnych punktów poboru znajdujących się we władaniu Zamawiającego w rozbiciu
na miesiące. Brak takiej informacji uniemożliwia wykonanie optymalnej wyceny przez
Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający poniżej przedstawia szacunkowe zużycie paliwa gazowego w rozbiciu na
poszczególne miesiące.
Zadanie 1 – I-15 330 kWh, II-35 000kWh, III- 25 000 kWh, IV-16 000kWh, V-800 kWh, VIVII 0 kWh, VIII -50 kWh, IX -100 kWh, X-9500 kWh, XI – 24 5000 kWh, XII – 36 000
kWh.
Zadanie 2 – I-266 000 kWh, II-178 000 kWh, III-172 500 kWh, IV-95 000 kWh, V-8000
kWh, VI-VIII 0 kWh, IX-100 kWh, X-122 000 kWh, XI-162 000 kWh, XII-180 000 kWh.

Pytanie nr 3:
Wykonawca prosi o udzielenie informacji nt. aktualnie obowiązujących umów: czy są one
zawarte na czas oznaczony oraz jaki jest okres wypowiedzenia tych umów? Kto będzie
odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? Kto jest obecnym sprzedawcą?
Odpowiedź:
Obecnie obowiązujące umowy są wypowiedziane przez poprzednich użytkowników obiektów
tj. w zadaniu 1 – NFZ Śląski Oddział Wojewódzki, zadanie 2 – Instytut Maszyn
Matematycznych/NASK. W obu przepadkach sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny
Sp. z o.o.
Pytanie nr 4:
Wykonawca prosi o podanie informacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia
umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 5:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników w formie edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieści na stronie internetowej edytowalną wersję SIWZ wraz z załącznikami.
Pytanie nr 6:
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację od kiedy mają być uruchomione dostawy?,
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż dostawy winny rozpocząć się niezwłocznie od momentu zawarcia
umowy z uwzględnieniem terminów zawartych w przepisach prawa energetycznego.
Pytanie nr 7:
Wykonawca wskazuję, że Zamawiający nie udostępnił formularz cenowego, ani nie podał
danych niezbędnych do wyliczenia wartości zamówienia. Zwracam się z prośbą o dodanie
stosownego załącznika.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie nr 7, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ (załącznik do niniejszego pisma). Zamawiający
wymaga zaoferowania w treści formularza ofertowego ceny brutto za 1 kWh.
Pytanie nr 8:
Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienie rozbieżności zapisów z SIWZ odnośnie
okresu obowiązywania umów. Czy będą one zawarte na czas określony, czy nieokreślony?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie nr 8, Zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji pkt. 2
załącznika nr 3 do SIWZ.

Było:
Uwzględnić dane i parametry techniczne przyłącza, termin obowiązywania Umowy: na czas
nieokreślony od dnia podpisania.
Jest:
Uwzględnić dane i parametry techniczne przyłącza, termin obowiązywania Umowy:
- zadanie nr 1: 40-844 Katowicach przy ul. Gen. Jankego 15A, w okresie 48 miesięcy od dnia
zawarcia umowy umowy;
- zadanie nr 2: 02-078 Warszawa przy ul. Krzywickiego 34 w okresie do dnia 31.12.2020 r.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający podzielił zamówienie na dwie oddzielnie oceniane części?
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem IV pkt 3 SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych tj. Wykonawca ma możliwość złożenia ofert na wybraną część zamówienia lub
na wszystkie części. Części zamówienia będą oceniane oddzielnie.

Powyższe odpowiedzi na pytania i modyfikacje są wiążąca dla stron postępowania.
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