
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy 

Jasienica i jej jednostek organizacyjnych” 

 

Numer postępowania: EO/EG/001/2020 

__________________________________________________________________________________ 

 

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:  Czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za 

wypowiedzenie umowy? 

Wyjaśnienie:  Dla PPG o numerach 0031876987, 0031957653, 0032015439, 0032079416 umowy 

istniejące wymagają wypowiedzenia, którego powinien dokonać Wykonawca. Dla 

pozostałych PPG zawarte są umowy na czas określony nie wymagające 

wypowiedzenia. 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego? 

Wyjaśnienie:  Co do zasady Zamawiający i jego jednostki organizacyjne zwolnione są podmiotowo z 

płatności podatku akcyzowego. Niemniej występują sytuacje płatności tego podatku 

dla części dostaw. Dane o płatności podatku akcyzowego będą zawarte w Umowach.  

 

Pytanie 3  Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Wyjaśnienie:  Wykonawca w ofercie przedstawia ceny bez podatku akcyzowego. 

 

Pytanie 4  Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w Formularzu Ofertowym nie należy podawać 

stawek opłat dystrybucyjnych. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający potwierdza, że w Formularzu Ofertowym nie należy podawać stawek 

dystrybucyjnych, a jedynie stawki za sprzedaż paliwa gazowego oraz stawki 

abonamentowe. Koszty dystrybucji paliwa gazowego w postępowaniu przetargowym 

zostały uwzględnione jako wielkość łączna dla wszystkich PPG i podane są w pozycji 

91 Formularza Ofertowego. 

 

Pytanie 5:  Czy Zamawiający jest świadom, że do wystawionej faktury VAT oprócz ceny za paliwo 

gazowe i opłaty abonamentowej zostaną doliczone stawki opłaty dystrybucyjnej stałej 

oraz zmiennej, zgodnie z obowiązującą na dzień dokonywania rozliczeń Taryfą OSD? 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający jest tego świadom, kwota łączna kosztów dystrybucji paliwa 

gazowego została podana w dokumentacji przetargowej. 

Pytanie 6:  Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu § 2 ust. 1 ppkt 4) załącznik nr 5 do 

SIWZ Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa Gazowego, tj.: „… powiadamiania 

Zamawiającego w przypadku konieczności ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego 

do Obiektu Zamawiającego, zgodnie z 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 nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu. 

 

Pytanie 7  Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu § 2 ust. 10 załącznik nr 5 do SIWZ 

Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa Gazowego. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. 

 

Pytanie 8  Dotyczy § 4 ust. 1 załącznik nr 5 do SIWZ Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa 

Gazowego. 

Wykonawca zwraca się z prośbą aby odchylenia od przewidywanego zużycia paliwa 

gazowego wynosiły 10%. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. 

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 9  Dotyczy § 5 ust. 9 załącznik nr 5 do SIWZ Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa 

Gazowego. 

Wykonawca wnosi o modyfikację ww. zapisu na: 

„Należności będą płatne przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo (zgodnie z 

Umową) wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. 

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

ponosząc bezpośrednią odpowiedzialność finansową nie może przejmować ryzyka 

wynikającego z potencjalnych opóźnień związanych z przesłaniem o dostarczenie 

faktury do Zamawiającego. Wykonawca ma możliwość korzystania z systemu 

teleinformatycznego, za pomocą którego problem rozbieżności w czasie pomiędzy datą 

wystawienia i dostarczenia faktury jest zlikwidowany. 

 

Pytanie 10  Dotyczy § 5 ust. 12 załącznik nr 5 do SIWZ Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa 

Gazowego. 

Wykonawca wnosi o modyfikację ww. zapisu na: 

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

bankowy Wykonawcy” 

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. 

 

Pytanie 11  Dotyczy § 8 ust. 6 ppkt. 1 i 2 Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa Gazowego, tj.  

Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w 

przypadku: 1) odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w związku z 

nieprzystąpieniem do realizacji umowy lub naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia 

niniejszej umowy uniemożliwiającego realizację umowy - w wysokości stanowiącej 

równowartość 10% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego.  



2) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca 

utraci koncesję lub rozwiąże umowę na dystrybucję, w wyniku czego nastąpi utrata 

możliwości dostarczania paliwa gazowego dla Zamawiającego - w wysokości 

stanowiącej równowartość 10% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego.  

 Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. 

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 12  Wykonawca prosi o dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji szacunkowego 

zużycia. 

W  § 3 ust. 1 SIWZ podany jest wolumen 2 348 518 kWh, w formularzu ofertowym jest 

249878,78 kWh, w Załączniku nr 7 do SIWZ cz. 1 podany jest łączny wolumen 4879078 

kWh. 

Wykonawca prosi więc o wyjaśnienie tych rozbieżności i ujednolicenie wartości w 

SIWZ, Załącznikach do SIWZ i Formularzu Ofertowym. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych zapisów. 

Wyjaśnienie:  Zawarty w Załącznik nr 7 cz. 1 łączny wolumen o wartości 4 879 078 kWh jest zgodny 

z ilościami podanymi w formularzu ofertowym i są to prawidłowe wartości. Podana 

w pytaniu cyfra – 249878,78 to łączne koszty dystrybucyjne paliwa gazowego 

(wyrażone w zł), które należy doliczyć do ceny netto oferty zgodnie z opisem. Błędna 

jest wartość szacunkowego zużycia paliwa gazowego podana w § 3 ust. 1 SIWZ 

wobec czego Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, jak poniżej: 

Jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym 

szacunkowym wolumenie 2 348 518 kWh w okresie dostaw, do obiektów 

wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. 

Powinno być: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym 

szacunkowym wolumenie 4 878 078 kWh w okresie dostaw, do obiektów 

wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. 

W związku z błędną wartością szacunkowego wolumenu zmianie ulega również treść 

ogłoszenia o zamówieniu w części II.4 ogłoszenia. Sprostowanie zostało dokonane a 

Zamawiający łącznie z niniejszymi odpowiedziami publikuje stosowny dokument. 

 

Pytanie 13  Wykonawca prosi zwraca się z prośbą o weryfikację podanych grup taryfowych dla 

poszczególnych PPE w Załączniku nr 7 do SIWZ z aktualnymi fakturami. 



Wyjaśnienie:  Podane w załączniku nr 7 do SIWZ grupy taryfowe są grupami taryfowymi OSD, 

sprzedawcy gazu stosują w tym zakresie różne nazewnictwa, które wprowadzałby 

Wykonawców z błąd. 

 

Pytanie 14  Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wolumenu w grupach taryfowych W-5.1 w 

rozbiciu na miesiące, indywidualnie dla poszczególnych punktów poboru gazu. 

Wyjaśnienie:  W poniższej tabeli Zamawiający przekazuje informację o zużyciu poszczególnych PPG 

z grupą taryfową W-5.1 i W-6.1 w rozbiciu na miesiące. 

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

0030002940 43110 38320 28740 14370 4790 2395 0 0 9580 16765 38320 43110 239500 

0030002757 37236 35045 28474 13142 8761 3286 2190 2190 3286 17523 28474 39426 219033 

0030002758 22799 21458 17435 8047 5365 2012 1341 1341 2012 10729 17435 24141 134115 

0030002941 61765 54902 41177 20588 6863 3431 0 0 13726 24020 54902 61765 343139 

0030002760 108275 96245 72184 36092 12031 6015 0 0 24061 42107 96245 108275 601530 

0030001205 65085 57854 43390 21695 7232 3616 0 0 14463 25311 57854 65085 361585 

0030002939 34471 30641 22981 11490 3830 1915 0 0 7660 13405 30641 34471 191505 

0030131094 16190 15238 12381 5714 3809 1429 952 952 1429 7619 12381 17143 95237 

 

 

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

charakter wprowadzonych zmian Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert. 

 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 


