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WAD.2601.151.2021
/wg rozdzielnika/
Odpowiedź nr 1
W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu
05.08.2021 r., dotyczącymi postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego
wysokometanowego (E) do komórek WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.151.2021),
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu odpowiada:
Pytanie nr 1:
„Kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą oraz do kiedy trwa obecnie zawarta umowa
kompleksowa? Jeśli umowę należy wypowiedzieć, do kogo będzie należał ten obowiązekdo oferenta czy do wykonawcy?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że: aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego wysokometnaowego
jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., umowa na kompleksową dostawę gazu
ziemnego wysokometanowego została zawarta na czas określony, tzn. od 01.09.2019 r.
do 31.08.2021 r.
W związku z powyższym umowy nie należy wypowiadać, jednakże zgodnie z pkt II ppkt 7
Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu
ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego
obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie
do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą
sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie zawartej umowy i odrębnie udzielonego
pełnomocnictwa.”

Pytanie nr 2:
„Ponieważ proces zmiany sprzedawcy trwa 21 dni od dnia podpisania umowy,
czy są Państwo świadomi, że aby sprzedaż mogła się rozpocząć dnia 01.09.2021r. nowa
umowa kompleksowa powinna zostać podpisana najpóźniej do dnia 11.08.2021r,
czyli do dnia w którym upływa termin nadsyłania ofert w postępowaniu. W związku
z powyższym, czy zgadzają się Państwo na przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży, który
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to będzie zależny od terminu podpisania umowy kompleksowej z wybranym wykonawcą,
oraz od terminu zakończenia umowy kompleksowej z aktualnym sprzedawcą?”
Odpowiedź: NIE
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu kompleksowej
sprzedaży paliwa gazowego, ponieważ termin 21 dni (na zmianę sprzedawcy) jest terminem
maksymalnym a zatem istnieje możliwość spełniania tych warunków w krótszym terminie.

Pytanie nr 3:
„Jaki jest oddział/oddziały taryfowe PSG dla poszczególnych punktów poboru gazu? Jest
to informacja istotna z tego względu, że w każdym oddziale taryfowym są inne koszty
dystrybucji.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru (opisane są w Załączniku nr 1
do Zapytania ofertowego) znajdują się na terenie województwa dolnośląskiego. Operatorem
systemu dystrybucyjnego jest PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu.
Niezależnie od tego powyższe informacje można potwierdzić na stronie internetowej Polskiej
Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Otrzymują:
1) Oferenci postępowania – wszyscy – strona zamawiającego w sekcji dotyczącej przedmiotowego
postępowania (skan informacji).
2) Aa (oryginał).
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