
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Wisła” 

 

 

 

 

 

Numer postępowania: EO/EG/002/2019 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1:  Czy Zamawiający ma świadomość, że w przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie 
wystawiona opłata z tytułu przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie 
Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń 
wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie 
Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 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 2:  Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

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

 

Pytanie 3  Wykonawca prosi o wykreślenie treści zapisu § 8 ust. 6 Załącznik nr 5 do SIWZ  
W przypadku nie wyrażenia zgody na wykreślenie powyższych zapisów prosimy o obniżenie 
wysokości kar do 5%. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

Uzasadnienie:  Kary umowne określone w przedmiotowym paragrafie dotyczą sytuacji, które narażają 
Zamawiającego na poniesienie strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym działaniem 
Wykonawcy. 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. Z kolei Zamawiający zawierając umowę w wyniku przeprowadzenia postępowania 
przetargowego nie może jej rozwiązać z własnych przyczyn. Ponadto Wykonawca poprzez 
zapisy ustawy Prawo energetyczne ma zagwarantowane narzędzia, które może wykorzystać w 
przypadku kiedy Zamawiający nie będzie się wywiązywał z realizacji obowiązku zapłaty za 
pobrane paliwo gazowe. 

Pytanie 4  Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 
gazowe w rozbiciu ba miesiące (w kWh) dla każdego punktu odrębnie w grupie taryfowej W-
5.1. 

Wyjaśnienie:  Poniżej podano zestawienie miesięcznego zużycia przez poszczególne PPE z grupy taryfowej 

W-5. 



Nr_PPG I_2020 II_2020 III_2020 IV_2020 V_2020 VI_2020 VII_2020 VIII_2020 IX_2020 X_2020 XI_2020 XII_2020 
Prognoza 

roczna 

0030001768 33 437 23 734 7 494 20 000 15 000 600 0 0 5 000 15 886 22 198 28 598 171947 

0030002985 21 456 19 072 14 304 7 152 2 384 1 192 0 0 4 768 8 344 19 072 21 456 48872 

0030003636 41 647 30 737 23 031 25 000 6 000 4 000 1 000 2 000 5 000 18 300 25 022 35 190 216927 

0030005334 119 039 100 892 112 113 2 000 1 000 0 0 0 1 000 50 989 77 429 111 474 575936 

 
Pytanie 5:  Dotyczy zapisu § 2 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4 
Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji:  
1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie 
do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;  
2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w 
dostarczaniu paliw gazowych;  
3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania 
zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;  
4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia 
dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;  
5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych 
przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, 
komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym 
terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź 
za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:  
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców 
zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,  
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych 
odbiorców;  
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej realizuje 
obowiązek o którym mowa w SIWZ, wobec powyższego wnosimy o wykreślenie zapisu lub jego 
modyfikację: „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, pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany treści umowy. Zapisy § 2 

ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 5 do SIWZ przyjmują brzmienie: 

„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, pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego.” 

Pytanie 6  Dotyczy § 5 ust. 10 załącznik nr 5 do SIWZ  
Wykonawca wnosi o modyfikację ww. zapisu na:  
„Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy 
Wykonawcy” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy 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. Nie ma przeciwskazań prawnych aby strony w umowie określiły tę kwestię 

odrębnie niż ogólnie obowiązujące zasady. 



Pytanie 7  Wykonawca prosi o weryfikację i poprawienie Formularza ofertowego pkt 6 Tabela cen 
jednostkowych. Zamawiający w powyższej tabeli wskazał wolumen dla grupy taryfowej W-3.9, 
której nie ma w załączniku nr 7 do SIWZ” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 6 Tabela cen jednostkowych poprzez 

wykreślenie istniejących ilości wolumenu zakupu w pozycji W-3.9 i wstawienie wartości 0. 

Nowy wzór Załącznika nr 1 do SIWZ opublikowany zostanie na stronie internetowej wraz z 

niniejszymi odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawców. 

 

Wprowadzone niniejszym dokumentem zmiany stają się integralną częścią SIWZ. Z uwagi na charakter 

wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 


