
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

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

jednostek organizacyjnych” 

 

Numer postępowania: EO/EG/001/2018 

___________________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1: Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym Sprzedawcą?.  

Wyjaśnienie:  Informację o aktualnym sprzedawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w 

postępowaniu przetargowym, na etapie przygotowania oferty informacja taka nie jest 

Wykonawcy niezbędna. 

 

Pytanie 2:  Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 

gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) oddzielnie dla każdego punktu poboru w Taryfie W-5. 

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

wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ (Tabela nr 2) wskazał sumaryczne miesięczne zużycie 

paliwa gazowego dla poszczególnych grup taryfowych. Ponieważ Wykonawca w Formularzu 

ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) powinien wskazać cenę dla grup taryfowych, 

Zamawiający uznaje, że informacja przekazana w Załączniku nr 6 jest wystarczająca dla 

prawidłowej kalkulacji cen dla poszczególnych grup taryfowych. 

 

Pytanie 3:  Wykonawca wnosi o usunięcia zapisów dotyczących kar umownych w paragrafie 8. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy par. 8 Załącznika nr 5 do SIWZ(projekt umowy) bez zmian. 

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów 

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

obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający posiada kilka umów promocyjnych na czas określony, rozpoczęcie sprzedaży 

zostało skorelowane z upływem terminów promocji. Wykonawcy powinni zwrócić uwagę na 

terminy rozpoczęcia sprzedaży wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ (Tabela 1). 

 

Pytanie 5:  Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony? 

Wyjaśnienie:  Aktualnie zawarte są umowy na czas nieokreślony (w niektórych przypadkach obowiązują 

aneksy zawarte na czas określony dotyczące cen). 

 

Pytanie 6:  Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów i kto będzie odpowiedzialny za 

ich wypowiedzenie? 

Wyjaśnienie:  Dla aktualnych umów obowiązują jednomiesięczne okresy wypowiedzenia, Zamawiający 

udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do wypowiedzenia aktualnych umów. 

 

Pytanie 7:  Czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy. Kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa 

gazowego? 

Wyjaśnienie:  Dla wszystkich umów kompleksowych będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy. Informację o 

aktualnym sprzedawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w postępowaniu 

przetargowym, na etapie przygotowania oferty informacja taka nie jest Wykonawcy 

niezbędna. 



 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiana faktur w formie elektronicznej? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur w formie elektronicznej, 

wymagane jest wystawianie faktur papierowych przesyłanych pocztą. 

 

Pytanie 9:  Czy Zamawiający ma świadomość, że zgodnie postanowieniem Art. 62b. Ustawy Prawo 

Energetyczne, który stwierdza, że dla Odbiorców końcowych, dokonujących zakupu paliwa 

gazowego w trybie zamówień publicznych, Taryfy Wykonawców nie są ustalane oraz ma 

świadomość braku konieczności podawania stawek abonamentu zgodnych z Taryfą? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający jest świadom tego faktu, w dokumentacji przetargowej nie jest wymagane 

podawanie stawek abonamentowych zgodnych z taryfą. 

 

Pytanie 10:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia 

wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający przewidział katalog możliwych zmian w umowie. Katalog zawarty jest w par. 28 

ust. 4 SIWZ oraz w par. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ (projekt umowy). Zgodnie z tym katalogiem 

jest przewidziana możliwość zmiany cen za paliwo gazowe w sytuacji zmian prawnych 

skutkujących nałożeniem na sprzedawcę dodatkowych obciążeń para podatkowych. 

 

Pytanie 11: Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne 

do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający przekaże niezbędne do procesu zmiany sprzedawcy dane w edytowalnej 

formie elektronicznej (arkusz Excel). 

 

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

 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 


