DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO

Siedlce, dnia 16 sierpnia 2021 r.

W SIEDLCACH

Znak sprawy: ZP-261-34/21
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na: „Dostawę
i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego
i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3 ”.

Zamawiający, działając zgodnie z Rozdziałem XIII ust. 7 Zaproszenia do złożenia oferty, udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawców jakie wpłynęły do Zamawiającego w związku
z trwającą procedurą:
1. Pytanie nr 1
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?”
➢ Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.
2. Pytanie nr 2:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego?”
➢ Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej (podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. Pytanie nr 3:
„Dot. rozdz. III pkt. 1 i rozdz. IV Zapytania, pkt 1 ppkt b) IPU i formularza ofertowego – 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 zależy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego.
Konieczne do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia
Dystrybucji. Zgodnie z terminami wynikającymi z IRiESD. Zatem z uwagi na termin składania
ofert zaplanowany na 18 sierpnia 2021 r., a także terminy wynikające z IRiESD zwracamy się
z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy (terminu obowiązywania
umowy) tak, aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć zapis „Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, natomiast
świadczenie kompleksowej dostawy paliwa gazowego będzie od dnia 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
z zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na
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kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do operatora Systemu Dystrybucyjnego).
Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w przypadku gdy nie występuje ciągłość między
podpisanymi umowami (obecną oraz przyszłą podpisaną w następstwie wygranego postępowania
prze danego Wykonawcę) nastąpi okres bezumownego korzystania z paliwa gazowego i zgodnie
z taryfą OSD może dojść do demontażu gazomierza. Wykonawca informuje, że OSD jak
i Wykonawca jest zobligowany do działania w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę Operatora
oraz IRiESD, gdzie szczegółowo określono terminy dotyczące zgłoszenia nowej umowy do OSD.”
➢ Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że określił w/w termin zgodnie z potrzebami. Natomiast
powoływane przez Wykonawcę terminy w obowiązującej Taryfie Operatora oraz IRiESD,
są terminami maksymalnymi. W konsekwencji Zamawiający pokłada nadzieję, że
Wykonawcy przy zachowaniu wszelkich aktów staranności podejmą czynności, aby
nowa umowa mogła być realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
(nie wcześniej niż od dnia 01 września 2021 r.)
4. Pytanie nr 4:
„Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych,
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli
tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia?”
➢ Odpowiedź:
Zamawiający
nie
ma
zawartych
promocyjnych/lojalnościowych.

umów/aneksów

w

ramach

akcji

5. Pytanie nr 5:
„Wykonawca prosi o informację czy podane w dokumentacji przetargowej parametry
dystrybucyjne w szczególności moce umowne, adres punktów poboru, grupy taryfowe, są zgodne
z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego?”
➢ Odpowiedź:
Tak. Podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne w szczególności
moce umowne, adres punktów poboru,
grupy taryfowe, są zgodne z obecnie
obowiązującymi u Operatora Systemy Dystrybucyjnego.
6. Pytanie nr 6:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 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, a z faktur wstępnych?”
➢ Odpowiedź:
Nie. Zmawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych.
7. Pytanie nr 7:
„Dot. pkt. 1 ppkt. f) IPU – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności faktury był
liczony od daty jej wystawienia?”
➢ Odpowiedź:
Nie. Zmawiający nie wyraża zgody, aby termin płatności faktury był liczony od daty jej
wystawienia.
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8. Pytanie nr 8:
„Dot. pkt 1. ppkt i) IPU – Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejącego zapisu: Za dzień zapłaty
strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, zapisem: Za dzień zapłaty strony
przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
➢ Odpowiedź:
Nie. Zmawiający nie wyraża zgody na zastąpienie istniejącego zapisu.
9. Pytanie nr 9:
„Dot. pkt. 8 IPU – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów o karach umownych. W przypadku
nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykreślenie kar umownych, Wykonawca wnosi o ich
zmniejszenie o połowę.”
➢ Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kar umownych, ani na ich
zmniejszenie o połowę.
10. Pytanie nr 10:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zamiana ceny w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora
Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie
wymagały zgody Zmawiającego (aneksu/pisemnego zgłoszenia). Przedmiotowe zmiany są
wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których
jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat
dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zamianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na
ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego
traktowania stron postępowania.”
➢ Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisów, tak aby zamiana ceny w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat
dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia
w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zmawiającego.
11. Pytanie nr 11:
„Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego?”
➢ Odpowiedź:
Tak. Do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku
akcyzowego
12. Pytanie nr 12:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych w złotych maksymalnie do pięciu
miejsc po przecinku? Ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł na
MVh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.”
➢ Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych w złotych maksymalnie
do pięciu miejsc po przecinku.
13. Pytanie nr 13:
„Wykonawca wnosi o udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowanej.”
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➢ Odpowiedź:
Pliki udostępnione są wersji cyfrowej, możliwej do skopiowania.
14. Pytanie nr 14:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na podany przez Zamawiającego adres e-mail?”
➢ Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
15. Pytanie nr 15:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert w wersji elektronicznej
poprzez przesłanie skanów odręcznie podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”
➢ Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
W wyniku udzielnych wyjaśnień Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
23 sierpnia 2021 roku do godz. 12:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się w dniu
23 sierpnia 2021 roku o godz. 13:00.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej zgodnie z zapisami Zaproszenia do
złożenia oferty oraz w formie elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIEDLCACH
J AN S OBIECH

/aw
/pd

Sąd Okręgowy w Siedlcach
08-100 Siedlce ul. Sądowa 2
sekr. Dyrektora 025 6407845; fax 025 6407885; tel.cent. 025 6407800; 025 6407801
www.siedlce.so.gov.pl; e-mail:poczta@siedlce.so.gov.pl
Strona 4

