Oświęcim, dnia 14.07.2020r.
Zamawiający: Oświęcimskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
nr OTBS-ZP-5/2020
OTBS/ZP/5/2020
(nr ref. postępowania)

Dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Wykonanie
kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków
wielorodzinnych, stanowiących własność Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.” Publiczne ogłoszenie o Zamówieniu ukazało się w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2020r. (numer ogłoszenia 557952-N-2020).
Wyjaśnienie treści SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, iż w dniach od 11.07.2020 do
13.07.2020r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Dot. Odpowiedzi na Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych do 5
miejsc po przecinku w zł/kWh Odpowiedź: Nie. Ceny jednostkowe winny być podane do dwóch
miejsc po przecinku Wykonawca wnosi o zmianę powyższej odpowiedzi tak, aby ceny jednostkowe
były wyrażone w złotych maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku. Wykonawca wyjaśnia, że
powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłat sieciowej zmiennej
podane są w gr/kWh) jak i Sprzedawcy. Taki zapis będzie korzystniejszy dla zamawiającego,
ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w
przeliczeniu na kWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe były wyrażone w złotych maksymalnie do pięciu
miejsc po przecinku. Przy czym cena łączna oferty netto oraz cena łączna oferty brutto zgodnie
z SIWZ Rozdział XIII pkt. 6.
Pytanie 2
Dot. Odpowiedzi an pytania 6: „Pytanie 6: Wykonawca prosi o modyfikację Załącznika nr 2 tab.3, tab.
5, tab. 6 oraz tab. 7. Wykonawca wyjaśnia, iż do obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryf
powyżej W4, opłata dystrybucyjna stała obliczana jest jako iloczyn liczby godzin w trakcie trwania
umowy, mocy umownej (w kWh), oraz stawki jednostkowej OSD. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Tabela nr 3 załącznika nr 2 dotyczy punktu poboru objętego taryfą W3.6. Sposób wyliczenia w
tabelach 5,6,7 Załącznika nr 2 do SIWZ jest tożsamy ze wskazanym przez Państwa sposobem opłaty
dystrybucyjnej stałej. Nadto wskazane ilości służą wyłącznie porównaniu ofert (SIWZ Rozdz. II
pkt.10)”
Wykonawca ponownie wnosi o modyfikację załącznika nr 2, tab. 5,6,7. Wykonawca wyjaśnia,
iż wskazany przez Państwa sposób wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej nie jest tożsamy z tym
wskazanym przez Wykonawcę i zaniża szacunkową Wartość oferty.
Do obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryf powyżej W4, opłata dystrybucyjna stała obliczana
jest jako iloczyn godzin w trakcie trwania umowy, mocy umownej (w kWh), oraz stawki jednostkowej
OSD. Przedstawione przez Państwa wyliczenia są błędne, gdyż wartość mocy umownych przyjętych
do wyliczeń nie jest zgodna z wartościami wskazanymi w SIWZ cz. III pkt. 9.
Tabela 5: winno być: 2 lata x 8760 h x 121 KWh = 2119920 KWh
Tabela 6: winno być: 2 lata x 8760 h x 132 KWh = 1679040 KWh
Tabela 7: winno być: 2 lata x 8760 h x 132 KWh = 1679040 KWh
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym
zakresie.

Pytanie 3
Wykonawca prosi o informacje, jaka moc umowna w kWh/h zostanie przyjęta do umowy
dla grupy taryfowej W 5.1 dla poszczególnych punktów poboru gazu ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ Rozdz. III pkt. 10

z up. kierownika zamawiającego

Wojciech Skarbek

Otrzymują:
1xAdresat
1x a/a
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