
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

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

jednostek organizacyjnych” 

 

Numer postępowania: EO/EG/007/2017 

___________________________________________________________________________________________ 

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 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1: Zwracam uwagę, że SIWZ jest niezgodna z Prawem energetycznym - Zgodnie z art. 62b ustawy 

Prawo energetyczne, który stwierdza, że Odbiorcy, dokonujący zakupu paliwa gazowego w 

trybie przetargów, zamówień publicznych zwolnieni są z konieczności stosowania taryfy. W 

związku z powyższym Wykonawca nie ma obowiązku stosowania stawek abonamentowych 

zgodnych z Taryfą Wykonawcy.  

Wyjaśnienie:  Zamawiający dokonuje następujących korekt w dokumentacji SIWZ: 

§ 22 ust. 2 wyjaśnienia symboli do algorytmu: 

Jest:. C –   cena netto (bez akcyzy i VAT) oferty [zł]; 

Cg –   cena jednostkowa paliwa gazowego netto, bez akcyzy i VAT [w 

gr/kWh], dla 2018 roku; 

E –   ilość zamówionego paliwa gazowego [kWh] dla 2018 roku; 

A –   cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] dla 2018 roku, 

zgodna z aktualnie obowiązującymi stawkami zawartymi w Taryfie 

Wykonawcy, 

M –  liczba miesięcy sprzedaży gazu dla 2018 roku, 

K –  łączne koszty dystrybucji gazu określone wg stawek taryfy OSD 

obowiązujących w 2017 roku i powiększonych o 2,5% na 2018 rok w 

wysokości 119 039,91 zł, wyznaczone wg algorytmów podanych w ust. 3. 

Powinno być: C –   cena netto (bez akcyzy i VAT) oferty [zł]; 

Cg –   cena jednostkowa paliwa gazowego netto, bez akcyzy i VAT 

[w gr/kWh], dla 2018 roku; 

E –   ilość zamówionego paliwa gazowego [kWh] dla 2018 roku; 

A –   cena jednostkowa opłaty abonamentowej [zł/m-c] dla 2018 

roku, 

M –  liczba miesięcy sprzedaży gazu dla 2018 roku, 

K –  łączne koszty dystrybucji gazu określone wg stawek taryfy 

OSD obowiązujących w 2017 roku i powiększonych o 2,5% na 

2018 rok w wysokości 119 039,91 zł, wyznaczone wg 

algorytmów podanych w ust. 3. 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy § 1 ust. 4 usunięta zostaje z definicji pozycja 15 Taryfa Sprzedawcy. 

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

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 


