
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy 

Polanka Wielka i jej jednostek organizacyjnych” 

 

Numer postępowania: EO/EG/015/2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1:  Wykonawca prosi o informację jaki jest okres obowiązywania obecnych umów dla 

poszczególnych punktów poboru?  

Wyjaśnienie:  Umowy zawarte są na czas określony do 31.12.2019 roku. 

Pytanie 2:  Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli 

tak to jaki jest okres jej wypowiedzenia dla poszczególnych punktów poboru i kto 

będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? 

Wyjaśnienie:  Obecnie obowiązujące umowy nie wymagają wypowiedzenia, wypowiedzenia 

zostały już złożone przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 3  Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez 

Zamawiającego w załączniku nr 7 są zgodne z numerami Punktów wyjścia 

umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę 

płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na 

fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 

11.10.4 IRIESD. 

Wyjaśnienie:  Tak numery są zgodne. 

 

Pytanie 4  Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na 

paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla poszczególnych punktów poboru w 

grupach taryfowych W-5.1. 

Wyjaśnienie:  W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane zużycia gazu dla każdego z PPG z 

grup taryfowych W-5.1. 

Nr_PPG styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

0031070915 25 175 16 326 13 009 7 187 0 0 0 0 0 5 486 16 340 21 695 

0030002892 41 146 27 829 20 810 11 941 1 870 1 516 1 592 1 550 1 672 12 280 25 957 35 080 

0030002891 66 521 51 592 34 078 31 948 11 810 8 979 7 295 5 853 12 914 27 138 53 850 69 720 

 

Pytanie 5  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Wyjaśnienie:  Tak Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 5 ust. 10 Załącznika nr 5 

poniższym zapisem: 

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

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”. 



Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. 

Uzasadnienie: Uregulowania Ustawy o finansach publicznych i osobista odpowiedzialność 

pracowników za ich naruszenie wykluczają możliwość zmiany zaproponowanych 

zapisów i wzięcia bezpośredniej odpowiedzialności za opóźnienia transferów 

finansowych dokonywanych w systemach bankowych. Ustalony w umowie termin 

związany jest z powstaniem ewentualnych zobowiązań odsetkowych i może być 

odmiennie (w stosunku do zapisów KC) uregulowany umownie. 

 

Pytanie 7  Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu § 8 ust. 6, 7 oraz 8 Załącznika nr 5. 

W przypadku braku zgody Wykonawca prosi o obniżenie kar do 0,5 % oraz na zapłatę 

kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów. 

 

Pytanie 8  Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 

Systemu Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru 

Zamawiającego) usługa dystrybucji? 

W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych 

informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie posiada wiedzy na temat procedur zgłoszeniowych realizowanych 

przez sprzedawcę i nie ma możliwości pozyskania takich informacji. 

 

Pytanie 9  Wykonawca zwraca się z prośbą aby zmiany dot. liczby PPG były maksymalnie na 

poziomie do 10% szacunkowego wolumenu. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie posiada wiedzy na temat procedur zgłoszeniowych realizowanych 

Uzasadnienie: Analiza zużycia paliwa gazowego na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazuje, że 

naturalne wahania wynikające z warunków pogodowych przekraczają 10% stąd 

Zamawiający wprowadził możliwość 15% odchylenia od wartości, które ustalone są na 

podstawie faktur (historycznego zużycia). 

Pytanie 10  Por odpowiedź na pytania 5. 

 

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany terminu składania ofert. 

Nowy termin składania ofert to 08.11.2019 godz. 13:45. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 o godzinie 14:00. 

Wprowadzone niniejszym dokumentem uzupełnienia stają się integralną częścią SIWZ.  

 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 


