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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Miasta Cieszyn i jego 

jednostek organizacyjnych” 

 

Numer postępowania: EO/EG/018/2016 

___________________________________________________________________________________________ 

 

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: Wykonawca prosi o zmianę zapisu §2 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 5, tj.: „powiadomienia 

Zamawiającego w przypadku konieczności ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego do 

Obiektu Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również o 

przyczynach wstrzymania lub przerwania dostarczania Paliwa Gazowego oraz udzielenia 

informacji o przewidywanych terminach wznowienia dostarczania Paliwa Gazowego;” 

poprzez zastąpienie go poniższą treścią: „OSD zobowiązany jest do powiadomienia 

Zamawiającego w przypadku konieczności ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego do 

Obiektu Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również o 

przyczynach wstrzymania lub przerwania dostarczania Paliwa Gazowego oraz udzielenia 

informacji o przewidywanych terminach wznowienia dostarczania Paliwa Gazowego”. 
 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść §2 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 5 bez zmian. 
 

Uzasadnienie: Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego, więc 

wszelkie informację związane z realizacją umowy muszą być otrzymywane od Wykonawcy. 

Zamawiającego nie łączą z OSD umowy. 
 

Pytanie 2: Wykonawca prosi o zmianę zapisu §5 ust. 10 Załącznika nr 5, poprzez zastąpienie go poniższą 

treścią: 

„Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie, którego następują 

płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej, lub datę otrzymania przez Wykonawcę 

zapłaty w razie dokonania jej w inny sposób niż przelewem”? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść §1 ust. 3 Załącznik 5 do SIWZ bez zmian.  

Uzasadnienie: Zamawiający jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o finansach publicznych nie 

mogą brać na siebie odpowiedzialności za czas wynikający z transferów dokonywanych w 

systemach bankowych. 
 

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisów §8 Załącznika nr 5, tj.: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1. odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w związku z nieprzystąpieniem do 

realizacji umowy lub naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy 

uniemożliwiającego realizację umowy - w wysokości stanowiącej równowartość 10% kwoty 

brutto wynagrodzenia maksymalnego. Zapłata kary winna nastąpić w terminie 30 dni od daty 

odstąpienia od umowy bez konieczności skierowania wezwania do zapłaty do Wykonawcy, 
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2. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca utraci 

koncesję lub rozwiąże umowę na dystrybucję, w wyniku czego nastąpi utrata możliwości 

dostarczania paliwa gazowego dla Zamawiającego - w wysokości stanowiącej równowartość 

10% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego. Zapłata kary winna nastąpić w terminie 30 

dni od daty rozwiązania umowy bez konieczności skierowania wezwania do zapłaty do 

Wykonawcy, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przekraczającego wysokość wskazanych kar umownych. 

 Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia.”? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów §8 Załącznika nr 5 do SIWZ. 

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

narażają Zamawiającego na poniesienie strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym 

działaniem Wykonawcy. 
 

Pytanie 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów §9  ust.7 Załącznika nr 5, poprzez zastąpienie go 

poniższą treścią: „Spory powstałe w związku z realizację przedmiotowej umowy będą 

rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia 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 5: Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 

gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu odrębnie w taryfie W-5. 

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę 

wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający podał w Tabeli 2 Załącznika nr 6 zbiorcze zestawienie zużycia m.in. dla PPG z 

grupy taryfowej W-5. Zamawiający uznaje, że taka informacja jest wystarczająca dla 

prawidłowego przygotowania oferty. 

Pytanie 6: Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego 

i czy w formularzu ofertowym należy uwzględnić cenę z wysokością podatku akcyzowego. 

 

Wyjaśnienie:  Poszczególne jednostki uczestniczące w postępowaniu przetargowym są podmiotowo 

zwolnione z płatności podatku akcyzowego. W formularzu ofertowym Wykonawcy podają 

cenę za paliwo gazowe bez naliczania akcyzy (zgodnie z zapisami  §22 ust. 1 SIWZ) 

Wprowadzone niniejszymi odpowiedziami uzupełnienia stają się integralną częścią dokumentacji SIWZ. 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 


