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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Jasienica i jej 

jednostek organizacyjnych” 

 

Numer postępowania: EO/EG/001/2017 

___________________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1: Dotyczy: §28 ust. 4 pkt 2) SIWZ i §7 ust. 5 pkt  

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne art. 62b ust. 1 pkt 

1) taryfy są ustalane dla odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców, którzy dokonują 

zakupu paliw gazowych: 

a) w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, 

b) w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG), 

c) w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w rozumieniu przepisów  

o zamówieniach publicznych 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie treści w/w zapisów.. 
 

Wyjaśnienie:  Przywołany art. 62b ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo energetyczne wchodzi w życie z dniem 

01.10.2017, natomiast dostawy paliwa gazowego rozpoczynają się od 01.04.2017 wobec 

czego Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 2: Dotyczy: §28 ust. 4 pkt 8) SIWZ oraz §7 ust. 9 lit. b) Załącznik nr 5 do SIWZ 

„Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili działania 

jednostki, modernizacji lub remontu, etc. nastąpi zmiana liczby punktów poboru gazu, tj. 

zwiększenie liczby punktów poboru gazu lub zmniejszenie liczby punktów poboru. W takim 

przypadku Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy o zawarcie stosownego aneksu do 

umowy (wprowadzenie nowego PPG, likwidacja PPG).” 

Czy Zamawiający w ciągu okresu zamówienia zamierza zwiększyć ilość PPG ? 

Wykonawca wyjaśnia, iż w momencie wyboru Wykonawcy zostaje zakupiony gaz  

w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, po cenie zaoferowanej  

i zakontraktowanej na Towarowej Giełdzie Energii. Zatem rozpoczęcie dostarczania paliwa 

gazowego do nowych miejsc odbioru po takich samych cenach może okazać się niekorzystne 

zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy §28 ust. 4 pkt 8) SIWZ oraz §7 ust. 9 lit. b) Załącznik nr 5 do 

SIWZ bez zmian. 

Uzasadnienie: Zamawiający w ciągu okresu zamówienia nie zamierza zwiększać ani zmniejszać liczby PPE, dla 

których dokonywany jest zakup paliwa gazowego, jednak nie może wykluczyć że takie sytuacje 

mogą zaistnieć. Wówczas zwiększenie lub zmniejszenie ilości kupowanego paliwa gazowego 

powodować będzie uruchomienie wolumenów zawartych w opcji wskazanej w §3 ust. 5 SIWZ. 
 

Pytanie 3: Dotyczy: §5 ust. 10 Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykonawca wnosi o zmianę treści w/w zapisu w następujący sposób: 

„Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania wpływu należności na rachunek Wykonawcy.” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §5 ust. 10 Załącznik nr 5 do SIWZ. 
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Uzasadnienie: Zamawiający jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o finansach publicznych 

ponosząc bezpośrednią odpowiedzialność finansową nie mogą przejmować ryzyka 

wynikającego z potencjalnych opóźnień transferów finansowych dokonywanych w systemach 

bankowych. 
 

Pytanie 4: Dotyczy: §8 ust. 6 Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykonawca wnosi o usunięcie treści w/w zapisu i jednocześnie informuje, że powyższy zapis 

negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy §8 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ bez zmian. 

Uzasadnienie: Kary umowne określone w przedmiotowym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji, które 

narażają Zamawiającego na poniesienie strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym 

działaniem Wykonawcy. Zamawiający nie znajduje przesłanek, które miałyby wpływać na 

kalkulację oferty, przyczyny dla których mogą zaistnieć przesłanki do naliczenia kar umownych 

leżą w całości po stronie Wykonawcy, który w pełni nimi zarządza w ramach prowadzenia 

normalnej działalności. 
 

Pytanie 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu §9 ust. 7 Załącznik nr 5 do SIWZ poprzez 

zastąpienie go treścią zaproponowaną przez Wykonawcę tj.: „Spory, jakie mogą wyniknąć z 

Umowy kompleksowej, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny”? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów §9 ust. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ. 

Uzasadnienie: Główną intencją Zamawiającego jest aby wszelkie spory rozstrzygać polubownie, zaś w 

przypadku kiedy nie będzie to możliwe Zamawiający preferuje wybór wskazany w umowie. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego (umów 

kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na 

wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy Załącznika 5 do SIWZ 

w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie? 

 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zamieścił w dokumentacji SIWZ wzór umowy kompleksowej dostarczania 

paliwa gazowego (Załącznik nr 5) i na podstawie treści tego wzoru będą zawierane umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania wzoru Wykonawcy. 

Pytanie 7:  Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 

gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla punktów poboru w grupie taryfowej W-5 i W-6. 

Taka informacja pozwoli na precyzyjne dokonanie wyceny. Jednocześnie informujemy, że 

zbiorcze zestawienie zużycia dla poszczególnych grup taryfowych jest niewystarczające dla 

prawidłowego przygotowania oferty, ponieważ każdy punkt poboru ma inną charakterystykę 

zużycia. 

Wyjaśnienie:  Przedstawione w Tabeli zawartej w Załączniku nr 6 pkt. 2 zestawienia zużycia paliwa 

gazowego zawierają przewidywane zapotrzebowanie w podziale na poszczególne grupy 

taryfowe. W postępowaniu uczestniczy 1 PPG przypisany do grupy taryfowej W-6, stąd ilości 

w poszczególnych miesiącach zawarte w Tabeli odnoszą się bezpośrednio do zużycia tego PPE. 

Dla obiektów z grupy taryfowej W-5 podano łączne zużycie i Zamawiający nie widzi 

przesłanek aby Wykonawca dokonał innej kalkulacji posiadając dane o każdym PPE 

oddzielnie, tym bardziej, że struktura zużycia w tych punktach poboru jest taka sama 

(wszystkie obiekty zużywają paliwo gazowe dla potrzeb ogrzewania i w znikomej ilości dla 

przygotowania c.w.u., wszystkie obiekty znajdują się również w tej samej strefie 

klimatycznej). 
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Pytanie 8:  Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający posiada punkty poboru w 

grupach taryfowych W-3.12T i W-2.12T ? Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku występowania 

powyższych grup taryfowych wysokość opłaty abonamentowej jest inna niż w przypadku grup 

taryfowych W-3.6 i W-2.1.  

W przypadku występowania punktów poboru w wymienionych grupach taryfowych, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie formularza ofertowego uwzględniając grupy 

taryfowe W-3.12T i W-2.12T. 

Wyjaśnienie:  W chwili obecnej Zamawiający posiadają po jednym obiekcie przyporządkowanym do grupy 

taryfowych W-2.12T i W-3.12T. Jednocześnie wraz z zawarciem nowych umów Zamawiający 

dokona zmiany grup taryfowych w tych obiektach odpowiednio na W-2.1 i W-3.6. Mając na 

uwadze powyższe Zamawiający pozostawię Formularz ofertowy bez zmian. 

Pytanie 9:  Wykonawca, wnioskuje o udzielenie informacji o terminach wypowiedzenia aktualnie 

obowiązujących Zamawiającego umów dla każdego punktu poboru, poprzez podanie numeru 

umowy oraz terminu jej wypowiedzenia. 

Ponadto, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, która strona postępowania – 

Zamawiający, czy Wykonawca będzie odpowiedzialna za wypowiedzenie umów 

z dotychczasowym Sprzedawcą. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający posiada aktualnie umowy zawarte w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego. Umowy zawarte są na czas określony do dnia 31.03.2017 i nie wymagają 

wypowiedzenia. 

Pytanie 10:  Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów 

lojalizacyjnych? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich 

obowiązywania  nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia? 

Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 9. Zamawiający nie posiada takich umów. 

Pytanie 11:  Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do realizacji 

umowy dane w wersji edytowalnej (Excel, Word). 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy dane niezbędne do 

zawarcia umów i przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w formie edytowalnej (Excel, 

Word). 

Pytanie 12:  W związku z koniecznością cyklicznego zgłaszania zapotrzebowania na gaz do PSG  

i ponoszeniem z tego tytułu opłat, Wykonawca prosi o określenie minimalnego poziomu  

wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy na poziomie np. 60%. Jednocześnie 

informujemy, że takie zapisy znajdują się w standardowych umowach zawieranych  

przez lokalnego Sprzedawcę. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający oszacował zużycie paliwa gazowego przez poszczególne PPG na podstawie 

rzeczywistego zużycia w poszczególnych jednostkach. Ilości zużywanego paliwa gazowego są 

stabilne a ich zmienność wynika jedynie z warunków pogodowych. Ponadto Zamawiający 

określił w dokumentacji opcję w wysokości +/-15% szacunkowego zużycia i nie widzi 

uzasadnienia do stosowania dodatkowego kryterium. Wykonawca może kalkulować ofertę 

uwzględniając, że minimalna ilość paliwa gazowego będąca przedmiotem postępowania 

wynosi 85% podanego szacunkowego zużycia. 

Pytanie 13:  Dotyczy § 12 SIWZ oraz § 8 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ „Projekt umowy” 

Zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy określoną w IRiESD Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej musi nastąpić na minimum 
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21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. W związku z tym, aby sprzedaż mogła 

się rozpocząć z dniem 01.04.2017r., zgłoszenie nowej umowy sprzedaży musiałoby nastąpić 

najpóźniej w dniu 10.03.2016r.Przy terminie składania ofert ustalonym na dzień 24.02.2017r., 3 

dniowym terminie dla Wykonawców do przesłania oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 5 dniowym terminie do złożenia przez 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia, 5 dniowym terminie od ogłoszenia wyników postępowania, po którym 

możliwe będzie zawarcie umowy już teraz można stwierdzić, iż czasu na zawarcie umowy oraz 

dokonanie zgłoszenia zmiany sprzedawcy u OSD będzie wyjątkowo niewiele.  

Zwracamy się tym samym z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

aktualnie obowiązujących umów oraz pozytywie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający potwierdza, że harmonogram czasowy związany z przeprowadzeniem 

postępowania, zawarciem umów i procesem zmiany sprzedawcy jest „napięty”, niemniej 

ponieważ - aktualne umowy nie wymagają wypowiedzenia, dokumentacja SIWZ zawiera wzór 

umowy oraz Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy wszelkie dane w formie 

edytowalnej - rozpoczęcie sprzedaży jest możliwe we wskazanym terminie. 

Pytanie 14:  Zwracamy się z prośbą o zmianę projektu umowy na Istotne Postanowienia Umowy,  

które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy przygotowanej na wzorze Wykonawcy.  

Przy postępowaniu o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej czy paliwa 

gazowego obejmującego sprzedaż i dystrybucję (usługa kompleksowa) przyjętą praktyką jest 

przygotowywanie umowy przez Wykonawcę. Wynika to z faktu konieczności zawarcia 

obligatoryjnych zapisów związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej 

wymaganych przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 6 i 13. Zamieszczony w dokumentacji SIWZ projekt umowy zawiera 

wszystkie zapisy wymagane przez lokalnego OSD. 

Pytanie 15:  Dotyczy § 5 ust. 10 załącznika nr 5 do SIWZ „Projekt umowy” 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 

„Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

Obciążenie lub uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne  

z dokonaniem zapłaty gdyż realizacja przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. 

Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji w 

której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych. 

Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 3. 

Pytanie 16:  Dotyczy § 8 ust. 6 pkt a załącznika nr 5 do SIWZ „Projekt umowy” 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie wskazanego zapisu lub o dodanie równoważnej 

kary umownej przysługującej Wykonawcy w sytuacji odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

winy Zamawiającego.  

W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania kar umownych narusza zasadę 

równości w stosunku cywilnoprawnym. 

Wyjaśnienie:  Por. odp. na Pytanie 4. 

Uzasadnienie: Wskazana w § 8 ust. 6 pkt a okoliczność naliczenia kar umownych wynika z analizy ryzyka jaką 

ponoszą wzajemnie Wykonawca i Zamawiający. Od działań Wykonawcy zależy czy umowa: (i) 
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wejdzie w życie, (ii) zostanie prawidłowo zgłoszona u OSD, zaś konsekwencje nieprawidłowych 

działań Wykonawcy będzie ponosił Zamawiający (bezumowny pobór paliwa gazowego). 

Pytanie 17:  Dotyczy § 8 ust. 8 załącznika nr 5 do SIWZ „Projekt umowy” 

Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia będzie powodowało problemy na etapie rozliczeń 

gdyż konieczne będzie korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających  

z not obciążeniowych. Ponadto Wykonawca powinien otrzymać informację z jakiego tytułu 

zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych. Dlatego też zwracamy się z prośbą  

o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 

„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 8 załącznika nr 5 do SIWZ „Projekt umowy” 

Dotychczasowe brzmienie: 

„Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia.” 

Zostaje zastąpione następującym brzmieniem: 

„W przypadku naliczenia kar umownych Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty w terminie określonym w nocie obciążeniowej.” 

Pytanie 18:  Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający przewidział taką możliwość w § 28 ust. 2 SIWZ. Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy wyrazi zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 19:  Czy podmiot wykonujący aktualnie zlecenie kompleksowej dostawy gazu dla Zamawiającego 

również musi udowadniać zdolności techniczne oraz wykazywać zrealizowane dostawy zawarte 

w SIWZ?  

Wyjaśnienie:  Wykonawca może wskazać, że Zamawiający posiada w swojej dokumentacji oświadczenia lub 

dokumenty wymagane do złożenia oferty, wówczas nie musi ich dołączyć do oferty, zatem w 

odniesieniu do zdolności technicznych i referencji, jeżeli takie dokumenty były składane w 

poprzednim postępowaniu, spełniają wymagania określone w SIWZ i są aktualne nie jest 

wymagane ich ponowne złożenie. Sam fakt realizacji umowy kompleksowej na rzecz 

Zamawiającego nie wyczerpuje jednak wymagań postawionych w zakresie określonym w §13 

ust. 3 pkt 2) lit. a) SIWZ. 

Zamawiający po dodatkowej konsultacji prawnej wprowadza zmianę w zapisach §2 ust. 9 pkt 5 Załącznika nr 

5 do SIWZ (Projekt umowy): 

Dotychczasowe brzemiennie: 

„wystąpienia Awarii” 

Zostaje zastąpione zapisem: 

„wystąpienia Awarii spowodowanej przyczynami niezależnymi od Wykonawcy” 

Wprowadzone niniejszymi odpowiedziami uzupełnienia stają się integralną częścią dokumentacji SIWZ. 

Z uwagi na porządkowy charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 
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