
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Miasta Ustroń” 

 

Numer postępowania: EO/EG/012/2018 

___________________________________________________________________________________________ 

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: Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną? 

Wyjaśnienie:  Nie, Zamawiający wymaga, aby faktury były przesyłane tradycyjnie pocztą w wersji 

papierowej. 

 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 5 ust. 10 Załącznika nr 5 poniższym 

zapisem: 

„Za dzień uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść zapisu § 5 ust. 10 Załącznika nr 5 bez zmian. 

Uzasadnienie: Zamawiający jako podmiot zobowiązany do stosowania ustawy o finansach publicznych 

ponosząc bezpośrednią odpowiedzialność finansową nie może przejmować ryzyka 

wynikającego z potencjalnych opóźnień transferów finansowych dokonywanych w systemach 

bankowych. 

 

Pytanie 4:  Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie 

opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, 

opłat z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora, 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z 

Taryfy Operatora, IRiESD”? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający jest świadomy systemu rozliczeń obowiązującego w dostawie paliwa 

gazowego, Zamawiający wskazał w dokumentacji, że rozliczenia za usługi dystrybucji paliwa 

gazowego będą się odbywały zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie Operatora, w tym 

również z tytułów wskazanych w pytaniu.  

 

Pytanie 5: Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym Sprzedawcą? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający uznaje, że taka informacja nie jest niezbędna do przygotowania oferty. 

Informacja o aktualnym sprzedawcy zostanie przekazana Wykonawcy, z którym będzie 

podpisana umowa. 

 

Pytanie 6:  Czy dotychczasowe umowy wymagają wypowiedzenia i kto jest za to odpowiedzialny? 

Wyjaśnienie:  Aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony (do 31.12.2018) i nie wymagają 

wypowiedzenia. 

 

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

gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla punktów poboru w taryfie W-5.1 objętych 

postepowaniem. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający w Załączniku nr 7 do SIWZ Cz.2 podał miesięczne struktury zużycia dla 

poszczególnych grup taryfowych, w tym również dla grupy taryfowej W-5.1. 



 

Pytanie 8:  Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych z § 8 ust. 6 Załącznika nr 5. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy w niezmienionej formie. 

 

Pytanie 9: Dotyczy Rozdział 28, pkt 4 ppkt 7. 

Wykonawca wnosi, aby zmiany ilości punktów poboru były na poziomie do 10% łącznego 

wycenianego wolumenu 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy w niezmienionej formie. 

Uzasadnienie:  Zamawiający, co do zasady nie zamierza zmieniać liczby PPG w okresie objętym 

postępowaniem, natomiast nie może wykluczyć zmian w organizacji, które będą skutkowały 

likwidacją bądź przyjęciem nowych obiektów, które mogą przekroczyć 10% szacunkowego 

wolumenu. 

 

Pytanie 10:  Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów z § 4 ust. 1 Załącznika nr 5, aby zmniejszenie lub 

zwiększenie ilości paliwa gazowego było do 10% łącznego wycenianego wolumenu. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający dokonując analiz szacunkowego zużycia paliwa gazowego kierował się 

rzeczywistym zużyciem w poszczególnych latach, z analiz wynika, że z uwagi na warunki 

atmosferyczne odchylenia w zużyciu przekraczają 10% w skali roku stąd opcja ustalona na 

poziomie 15%. Zamawiający nie dokonuje zmian w tej wartości. 

 

Pytanie 11:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5  na 

podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane 

paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie 

pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający wymaga, aby rozliczenie za dostarczone paliwo gazowe odbywało się na 

podstawie faktycznego zużycia a rozliczenia były realizowane w oparciu o wskazania układów 

pomiarowo-rozliczeniowych z zastosowaniem współczynnika konwersji. 

 

Pytanie 12:  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy  taryfowej W-3.6 

był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty 

dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 

dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku). 

Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o. 

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie 

przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres 

rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wskazany w pytaniu sposób rozliczeń. 

 

Pytanie 13:  Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na faktury prognozowane, każda 

z nich obejmuje okres dwóch miesięcy w taryfie W-1.1 i W-2.1 jeśli Zamawiający nie wyraża 

zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający będzie w wyznaczonym 

terminie (raz w miesiącu) przekazywał informację odnośnie stanu licznika, tak aby faktury były 

wystawiane raz w miesiącu? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wskazany w pytaniu sposób rozliczeń. 
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