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WAD.2601.151.2021
/wg rozdzielnika/
Odpowiedź nr 3
W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu
06.08.2021 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:
„Czy cena w formularzu cenowym powinna zawierać akcyzę?”
Odpowiedź: NIE
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt II ppkt 12 Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający
oświadcza, że jako organ administracji publicznej jest zwolniony od akcyzy za wyroby
gazowe, a dostarczany gaz będzie wykorzystywany w 100% na cele opałowe”.
Pytanie nr 2:
„Wykonawca prosi o udzielenie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego
dla Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego wysokometanowego
jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Pytanie nr 3:
„Czy obowiązujące umowy należy wypowiadać? Kto ewentualnie będzie odpowiedzialny
za wypowiedzenie obowiązujących umów? Jaki jest okres wypowiedzenia?”
Odpowiedź:
Zamawiający
informuje,
że
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 (okres wypowiedzenia nie ma
zastosowania), jednakże zgodnie z pkt II ppkt 7 Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający
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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 4:
„Czy wszystkie punkty znajdują się w obszarze wrocławskim Polskiej Spółki Gazownictwa?”
Odpowiedź: TAK
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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