
Chorzów, dnia 28.07.2015 r. 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. 
 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego” - nr sprawy: 

GT/449/2015, Zamawiający wyjaśnia i dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

Pytanie nr 1 

W związku ogłoszonym przez Państwa w dniu 14.07.2015 r. postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i usługę dystrybucję gazu w do instalacji 

obiektów w Tramwajach Śląskich S.A” na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść zapytań: 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego (umów 

kompleksowych na dostarczenie paliwa gazowego), na wzorcu zaproponowanym przez 

Wykonawcę (wzór Umowy w załączeniu)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego na wzorcu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem  

o udzielenie zamówienia sektorowego (o wartości poniżej progów stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych) i prowadzone jest w formie przetargu pisemnego, zgodnie  

z „Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.”, które zostało ogłoszone 

na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.07.2015 r.  

 

Pytanie nr 2 
Dotyczy: Załącznika nr 7, Projekt Umowy. 

Wykonawca prosi Zamawiającego o możliwość zastosowania umowy Kompleksowej 

dostarczonej przez Wykonawcę. Wykonawca informuje, że projekt umowy Zamawiającego 

nie zawiera wszystkich informacji do których stosowania jest zobowiązany Wykonawca po 

przez Urząd Regulacji Energetyki. Wykonawca informuje Zamawiającego, że brakuje takich 

Załączników jak Pełnomocnictwo, które jest nie zbędne Wykonawcy do możliwości zmiany 

sprzedawcy, Oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego jak również Ogólnych 

Warunków Umowy (OWU), które jest zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.  

W związku z powyższym Wykonawca nalega na możliwość zastosowania umowy 

kompleksowej dostarczonej przez Wykonawcę wraz z załącznikami wymaganymi przez 

Prawo Energetyczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania umowy Kompleksowej dostarczonej przez 

Wykonawcę. Informujemy, że Pełnomocnictwo, które jest niezbędne Wykonawcy w celu 

przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego zmiany sprzedawcy oraz Oświadczenie odbiorcy 

o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego zostaną 

przekazane Wykonawcy, z którym po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie podpisana 

umowa – wzór Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia odbiorcy o przeznaczeniu paliwa 

gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego stanowią załącznik do niniejszej 

odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 7 do SIWZ poprzez dodanie ww. dokumentów jako załączników nr 2 i nr 3 do 

wzoru umowy. Nadmieniamy, że informacja o przeznaczeniu paliwa gazowego została 

zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. przeznaczenie na cele 



opałowe do potrzeb własnych, jednocześnie w ww. załączniku Zamawiający poinformował 

także, że nie jest zwolniony z akcyzy przy zakupie paliwa gazowego.  

 

 

Pytanie nr 3 
Dotyczy: Załącznika nr 7 punkty 8.1, 8.2 i SIWZ rozdział 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca prosi Zamawiającego o odstąpienie od zabezpieczenia ze strony Wykonawcy. 

Wykonawca informuje Zamawiającego, że przed rozpoczęciem dostaw Wykonawca wnosi za 

Zamawiającego zabezpieczenie za dystrybucję do Operatora Systemu Dystrybucyjnego  

i ustalanie dodatkowego zabezpieczenia jest bez zasadne i podwójnie obciąża Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy dotyczące Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zawarte we wzorze umowy oraz Rozdziale 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 4 
Dotyczy: Załącznika nr 7 Projekt Umowy punkt 6.5 i 6.6 

Wykonawca informuje Zamawiającego, że przed potrącaniem kar umownych jest 

rozpatrywana wnoszona przez Zamawiającego reklamacja. I to właśnie sposób 

rozstrzygnięcia reklamacji decyduje o karach umownych, a jednocześnie Wykonawca 

informuje Zamawiającego, że reklamacja nie zwalnia Zamawiającego z regulowania 

należności za dostarczone paliwo gazowe. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia 

reklamacji na korzyść Zamawiającego dokonywana jest korekta faktury kolejnej o wysokość 

kary umownej. 

W  związku z tym Wykonawca prosi Zamawiającego o odstąpienie z w/w punktów. 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte we wzorze umowy 

jednocześnie wskazuje na zapisy zawarte w § 7 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) 

dotyczące rozstrzygania sporów. 

 

 

Pytanie nr 5 
Wykonawca prosi Zamawiającego o możliwość podpisania umowy w drodze 

korespondencyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej. 

 

 

Pytanie nr 6 
W związku z pytaniami mającymi wpływ na sposób przygotowania oferty Wykonawca prosi 

Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert, tj. 31.07.2015 r. godz. 09:45.  

 

 

Pytanie nr 7 
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Rozdziału 13 pkt 2 SIWZ, tj.: 

„2. Całkowita cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

dostawy opisane w przedmiocie zamówienia. Całkowita cena oferty brutto musi 

obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym za 

paliwo gazowe, opłatę sieciową stałą i zmienną, koszty związane z usługą rozliczeń, 

podatki, w tym akcyzę oraz podatek od towarów i usług (VAT).” 



poprzez zastąpienie go treścią: 

„Całkowita cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy 

opisane w przedmiocie zamówienia. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym za paliwo gazowe, opłatę 

sieciową stałą i zmienną, koszty związane z usługą rozliczeń, podatki, w tym akcyzę oraz 

podatek od towarów i usług (VAT) z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie zawiera ewentualnych 

opłat za przekroczenie Mocy umownej, opłat z tytułu niedostosowania się przez 

zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na zasadach wynikających z taryfy Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”? 

Wykonawca wyjaśnia, iż na dzień wyliczenia całkowitej ceny oferty nie są znane koszty 

związane m.in. z przekroczeniem mocy umownej w okresie trwania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Rozdziału 13 pkt 2 SIWZ zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy i dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w następującym zakresie: 

- jest: 

2. Całkowita cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy 

opisane w przedmiocie zamówienia. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym za paliwo gazowe, 

opłatę sieciową stałą i zmienną, koszty związane z usługą rozliczeń, podatki, w tym akcyzę 

oraz podatek od towarów i usług (VAT). 

- po modyfikacji jest: 

2. Całkowita cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy 

opisane w przedmiocie zamówienia. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym za paliwo 

gazowe, opłatę sieciową stałą i zmienną, koszty związane z usługą rozliczeń, podatki, 

w tym akcyzę oraz podatek od towarów i usług (VAT) z zastrzeżeniem, iż cena oferty 

nie zawiera ewentualnych opłat za przekroczenie Mocy umownej, opłat z tytułu 

niedostosowania się przez zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej, na zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” 

 

Pytanie nr 8 
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Rozdziału 13 pkt 3 SIWZ, tj.:  

„3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę ustalone zostaną na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom (za wyjątkiem ceny za usługi dystrybucji, które 

mogą ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy OSD wprowadzonej zgodnie  

z postanowieniami Prawa Energetycznego oraz w przypadku zmiany stawki akcyzy na 

paliwa gazowe).” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

”Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy ustalone zostaną na okres ważności umowy  

i mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku: 

1) ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2) ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki akcyzy, 

3) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Sprzedawcy  

w zakresie cen paliwa gazowego oraz stawki opłat abonamentowych oraz stawki opłat 

dystrybucyjnych lub przesyłowych i warunki ich stosowania wynikające z zatwierdzonej 



przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy Operatora, do którego Sieci Odbiorca 

jest przyłączony”? 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę wszelkich treści związanych z ww. 

zapisem wymienionych w pozostałej treści SIWZ (§ 5 ust. 4 Załącznika nr 7 – wzór umowy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału 13 pkt 3 SIWZ oraz  § 5 ust 4 wzoru umowy 

w następującym zakresie: 

a) Rozdział 13 pkt 3 SIWZ: 

- jest: 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę ustalone zostaną na okres ważności umowy  

i nie będą podlegały zmianom (za wyjątkiem ceny za usługi dystrybucji, które mogą ulec 

zmianie w przypadku zmiany taryfy OSD wprowadzonej zgodnie z postanowieniami 

Prawa Energetycznego oraz w przypadku zmiany stawki akcyzy na paliwa gazowe). 

- po modyfikacji jest: 

3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę ustalone zostaną na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom (za wyjątkiem ceny za usługi dystrybucji, które 

mogą ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy OSD, do którego sieci Zamawiający 

jest przyłączony, wprowadzonej zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego, 

tj. zatwierdzonej przez Prezesa Regulacji Energetyki oraz w przypadku zmiany 

stawki akcyzy na paliwa gazowe i stawki podatku od towarów i usług (VAT).” 
b) § 5 ust 4 wzoru umowy: 

- jest: 

4. Cena jednostkowa za 1 kWh paliwa gazowego ulega zmianie  jedynie w  przypadku 

ustawowej zmiany stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu umowy. 

- po modyfikacji jest: 

4. Cena jednostkowa netto za 1 kWh paliwa gazowego ulega zmianie  jedynie  

w  przypadku ustawowej zmiany stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 9 
Wykonawca wnioskuje o usunięcie treści Rozdziału 16 SIWZ oraz § 8 załącznika nr 7 – 

Wzorzec umowy - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Wykonawca wyjaśnia, iż nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

Odpowiedź: 

Stanowisko Zamawiającego na ww. pytanie zostało zawarte w odpowiedzi na Pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 10 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

tj.: 

„Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej będą miały zastosowanie ceny zaoferowane 

przez Wykonawcę przy czym ceny za usługi dystrybucji będą zgodne z Taryfą OSD  

i w okresie obowiązywania umowy będą ulegały zmianie w przypadku zmiany tej Taryfy 

wprowadzonej zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, stawki opłat  

i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został 

zakwalifikowany Odbiorca oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania 

wynikające z taryfy OSD, określonej w Umowie”? 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

tj.: 

„W terminie do pierwszego dnia miesiąca gazowego będą wystawiane faktury wstępne. 

W wysokość tych faktur obliczona będzie jako suma następujących składników: - 50% 

opłaty stałej za usługi dystrybucji ustalonej na podstawie miesięcznej mocy umownej, - 

50% opłaty zmiennej za usługi dystrybucji ustalonej na podstawie miesięcznej ilości 

paliwa gazowego zamówionego dla danego miesiąca kalendarzowego, - 50% należności 

za paliwo gazowe wyznaczonej wg cen w Umowie i miesięcznej ilości paliwa gazowego 

zamówionego dla danego miesiąca kalendarzowego. 

W terminie do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu gazowym będą 

wystawione faktury rozliczeniowe za dostarczone paliwo gazowe.  

Należności z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez 

Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionych w/w faktur w formie przelewu 

na konto wskazane na fakturach w terminach: 

- dla faktur wstępnych w dniu 15 każdego danego miesiąca gazowego, 

- dla faktur rozliczeniowych: 21 dni od daty ich otrzymania.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

1) W terminie (-ach) do siódmego (7) dnia każdego Miesiąca gazowego wystawiana  

(-e) będzie (będą) faktura (-y) wstępna (-e). Wysokość faktur (-y) wstępnych (-ej) 

obliczona będzie jako suma następujących składników: 

a) [50] % należności za Paliwo gazowe wyznaczonej wg cen i ustalonych w Umowie ilości 

zamówionego na dany Miesiąc gazowy Paliwa gazowego; 

b) części opłaty za usługę dystrybucji Paliwa gazowego w wysokości wynikającej  

z aktualnej taryfy OSD, w której zawarte będzie  

 [50]% opłaty zmiennej oraz  

 [50]% opłaty stałej, ustalonej w oparciu o zamówione na dany Miesiąc gazowy ilości 

Paliwa gazowego oraz zamówioną Moc umowną. 

2) Do siódmego (7) dnia miesiąca następującego po Miesiącu gazowym Sprzedawca 

wystawi fakturę rozliczeniową za dostarczone Paliwo gazowe w poprzednim Miesiącu 

gazowym, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur (-y) 

wstępnych (-ej), o których (-ej) mowa w pkt 1) powyżej. 

3) Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminie (-

ach): 

Termin płatności faktur (-y) wstępnych (-ej) ustala się na dzień 15 każdego miesiąca Roku 

umownego. 

Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Odbiorcę 

w terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia”? 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę wszelkich treści związanych z ww. 

zapisem wymienionych w pozostałej treści SIWZ (§ 5 ust. 9 i 10 Załącznika nr 7 – wzór 

umowy). 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 5 ust 9 i 10 wzoru 

umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

 



Pytanie nr 12 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 poprzez dodanie w treści ust.. 3 Załącznika nr 7 – 

Wzór umowy: 

 ppkt e) o następującej treści: 

„Taryfa Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi zatwierdzona przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiające nie wyraża zgodny na wprowadzenie proponowanej treści dodatkowego punktu  

i  podtrzymuje zapisy zawarte w § 2 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie treści § 5 ust. 2 Załącznika nr 7 – Wzór umowy, tj.: 

„§ 5 ust. 2. Ceny jednostkowe netto poszczególnych składników należności za 

dostarczone paliwo wynoszą (odpowiednio dla grupy taryfowej): 

a) za 1 kWh paliwa gazowego w wysokości ……[gr/kWh] (słownie: ……) 

b) za opłatę abonamentową miesięczną w wysokości …. [zł/m-c] (słownie: ….) 

c) za opłatę dystrybucyjną stałą w wysokości …..[gr/kWh/h za h] (słownie: ….) 

d) za opłatę dystrybucyjną zmienną w wysokości ….. [gr/kWh] (słownie: …..) 

Ceny te obowiązują przez cały okres umowy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

Wykonawca wyjaśnia, że powyższe informacje zawiera Załącznik nr 3 – Formularz cenowy, 

który stanowi załącznik Oferty . 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy zawarte w § 5 ust 2 wzoru umowy – załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 5 ust. 3 oraz ust. 4 Załącznika nr 7 – Wzór 

umowy, tj.: 

„ust. 3. Stawki opłat dystrybucyjnych: stałej (ad. ust. 2.c.) i zmiennej (ad. ust. 2.d) są 

zgodne z aktualną na dzień otwarcia ofert Taryfą OSD, tj. Polskiej Spółki Gazownictwa 

Sp. z o.o. Oddział Zabrze. W przypadku zmian w tej Taryfie zatwierdzonej przez 

Prezesa URE nowe stawki opłat dystrybucyjnych będą obowiązywały od dnia wejścia 

ich w życie. 

ust. 4. Cena jednostkowa za 1 kWh paliwa gazowego ulega zmianie jedynie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu umowy.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Ceny jednostkowe paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej a także ceny stawek opłat 

taryfowych związanych z dystrybucją paliwa gazowego mogą ulegać zmianie w przypadku 

zmiany Taryf zarówno Wykonawcy jak i OSD zatwierdzonych stosownymi decyzjami 

administracyjnymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminach zgodnych z decyzją 

Wykonawcy i OSD”? 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy zawarte w § 5 ust 3 oraz ust 4 wzoru umowy – załącznik  

nr 7 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie treści § 6 Załącznika nr 7 – Wzór umowy, tj.: Kary 

umowne. 

Wykonawca nie przewiduje kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy zawarte w § 6 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 



 

Pytanie nr 16 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 7 Załącznika nr 7 – Wzór umowy, tj.: 

„§ 7 ust. 1. W przypadku wystąpienia sporu między Stronami dotyczącego 

wykonywania Umowy lub z niej wynikającego, Strony dołożą starań w celu rozwiązania 

zaistniałego sporu w sposób polubowny, w terminie 14 dni od daty jego zaistnienia. 

ust. 2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób polubowny, będzie on poddany 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że sprawy 

sporne wynikające z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy kompleksowej, podlegać będą rozstrzygnięciu przez 

właściwy sąd powszechny”? 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy zawarte w § 7 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 17 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 9 ust. 2 oraz ust. 3 Załącznika nr 7 – Wzór 

umowy, tj.: 

„§ 7 ust. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku 

rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę, które nie zostało usunięte 

pomimo uprzedniego wezwania drugiej strony do zaniechania naruszeń i usunięcia ich 

skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. 

ust. 3. Termin wypowiedzenia wynosi dwa miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym 

porozumieniem Stron. 

2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić za 

wypowiedzeniem dokonanym przez każdą ze Stron złożonym do dnia 15 września danego 

Roku umownego pod warunkiem, że wielkość zamówionej Mocy umownej na Rok 

umowny przypadający po Roku umownym, w którym składane jest wypowiedzenie 

wynosi zero (0). W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z końcem tego Roku 

umownego tj. 1 października o godz. 6:00. Niezależnie od zdania poprzedniego, każda ze 

Stron może rozwiązać Umowę kompleksową zawartą na czas nieoznaczony, składając 

wypowiedzenie ze skutkiem na pierwszy dzień Roku umownego, na który nie została 

zamówiona Moc umowna, chyba że Moc umowna została zamówiona na dalszy Rok 

umowny lub Lata następne. 

3. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze 

Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, 

pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków  

w wyznaczonym, odpowiednim terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę 

uznaje się w szczególności nieustanowienie zabezpieczenia w przypadku i na zasadach 

określonych w Umowie i Ogólnych warunkach umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy, 

Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu 

wypowiedzenia. 

5. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn 



leżących po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa 

gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim 

rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim 

wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę  

z OSD lub z OSP.  

6. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 

trzydzieści (30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu 

siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego 

(14) terminu wypowiedzenia.  

7. W przypadku zmiany dotychczasowego Sprzedawcy, Umowa z Odbiorcą końcowym 

ulega rozwiązaniu z końcem Miesiąca gazowego następującego po Miesiącu gazowym,  

w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy. Odbiorca ten 

może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy. 

Częściowa zmiana Sprzedawcy polegająca na zawarciu kolejnej umowy kompleksowej  

z kolejnym sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu Mocy umownej u dotychczasowego 

Sprzedawcy lub częściowym wypowiedzeniu Umowy z dotychczasowym Sprzedawcą, 

następuje zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy zawartą w IRiESD. W takiej sytuacji 

Moc umowna u dotychczasowego Sprzedawcy ulega zmniejszeniu z końcem Miesiąca 

gazowego następującego po Miesiącu gazowym, w którym oświadczenie o zmniejszeniu 

Mocy umownej zostało złożone Sprzedawcy. Odbiorca ten może wskazać późniejszy 

termin zmniejszenia Mocy umownej”? 

Odpowiedź: 

Zamawiające podtrzymuje zapisy zawarte w § 9 ust 2 oraz ust 3 wzoru umowy – załącznik  

nr 7 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 18 

W związku z ogłoszeniem przetargu nr GT/449/2015 z dnia 22.07.2015 r. na kompleksową 

dostawę paliwa gazowego proponujemy skrócenie terminu związania z ofertą, a tym samym 

podpisanie umowy gazowej do dnia 10.08.2015 r. 

Nasza prośba związana jest z wymaganą procedurą zmiany sprzedawcy gazu. Jeżeli sprzedaż 

miałaby się rozpocząć od dnia 01.10.2015 r., komplet dokumentów w tym podpisaną umowę 

(uzgodnioną wcześniej), wraz z wymaganymi przez operatora załącznikami do procedury 

zmiany sprzedawcy muszę przekazać do przeprocesowania w wyżej wymienionym terminie. 

Jeżeli nastąpi przesunięcie rozpoczęcia terminu sprzedaży paliwa gazowego to okres 

kontraktu skróci się (poniżej 12 m-cy), a tym samym, zgodnie z zapisami taryfy PSG  

Sp. z o.o. (pkt 12.5.) zostanie wprowadzony współczynnik korygujący stawkę opłaty stałej za 

Usługę dystrybucji dla Umowy krótkoterminowej. 

W związku z tym, nie będziemy pokrywać ewentualnych kosztów związanych z wyżej 

wspomnianymi dodatkowymi kosztami związanymi z ewentualnym przesunięciem terminu 

sprzedaży. 

Dodatkowo, w FORMULARZU CENOWYM opłaty za usługę dystrybucji mogą ulec 

zmianie. W związku z tym proponujemy wprowadzenie do treści umowy informację, że ceny 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (PSG) będą zgodne z obowiązującą w danym czasie 

taryfą OSD. 

W związku z powyższym proponujemy zmianę treści zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczące terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż 

przewidując sytuację, że procedura zmiany sprzedawcy może się przedłużyć zastrzegł 

możliwość zmiany okresu obowiązywania dostawy paliwa gazowego, a tym samym umowy 

tak by zawsze okres obowiązywania umowy wynosił 12 miesięcy. Odpowiednie zapisy 

znalazły się w Rozdziału 2 SIWZ, tj. Termin realizacji zamówienia, w Opisie przedmiotu 

zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 3 ust 3 oraz § 9 ust 1 wzoru umowy – załącznik 



nr 7 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje skrócenia terminu 

obowiązywania umowy poniżej 12 miesięcy.  

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące możliwości zmiany cen Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego znajdują swoje odzwierciedlenie w § 5 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 7 

do SIWZ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do odpowiedzi nr 2 

Wzór        Załącznik nr 2 do umowy ……….. 

 

Chorzów, dnia ……………………………… 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 Spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, 41-500 

Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 146.378.420 zł, pokrytym w całości, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000145278, będąca płatnikiem VAT – NIP 634-01-25-637, REGON: 

270561663 w związku z zawartą w dniu ……………… umową kompleksową o dostarczanie 

paliwa gazowego zawartą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, 

którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i usługę dystrybucji gazu do instalacji 

obiektów w Tramwajach Śląskich S.A. 

udziela pełnomocnictwa  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

do: 

1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, tj. Polskiej Spółce 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, 

do realizacji umowy kompleksowej zawartej z ……………………………………, 

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów 

kompleksowych, tj. umowy nr GZ/2901085/0001231/2007 z dnia 01.01.2008 r. dla 

Rejonu nr 3 w Bytomiu, nr GZ/2001002/0001231/2008 z dnia 01.01.2008 r. dla 

Rejonu nr 4 w Gliwicach, nr GZ/0900613/0001231/2007 z dnia 28.09.2007 r. dla 

Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie dotychczasowemu sprzedawcy 

paliwa gazowego, tj.  PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C, 

01 – 224 Warszawa,  

zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o., 

3. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem 

zmiany sprzedawcy oraz związanych z realizacją zawartej umowy kompleksowej, 

w tym przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, jak również przed 

dotychczasowym sprzedawcą, 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ………………………………………………………...…  

do udzielania dalszych pełnomocnictw/upoważnień swoim pracownikom/współpracownikom 

w zakresie czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem.    

 

 

 

 



Wzór        Załącznik nr 3 do umowy ……….. 

 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO (ODBIORCY) O PRZEZNACZENIU 

PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY NALICZANIA PODATKU AKCYZOWEGO 

Załącznik 

do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego 

NR ................................................ z dnia .................................. 

zawartej pomiędzy: 

Wykonawcą (Sprzedawcą);  ........................................................................................... 

a Zamawiającym (Odbiorcą): Tramwaje Śląskie S.A.   ul Inwalidzka 5, 41-508 Chorzów 

NIP:  634-01-25-637 

Adresy punktów poboru paliwa gazowego: 

 Rejon nr 3 w Bytomiu     ul. Drzewna 2,  41-935 Bytom 

 Rejon nr 4 w Gliwicach     ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

 Zakład Usługowo Remontowy   ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów 

 

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest Pośredniczącym podmiotem gazowym  

(w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym). 

2. Zamawiający oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia Paliwo gazowe 

pobierane na podstawie Umowy przeznacza na następujące cele, określone na potrzeby 

naliczania podatku akcyzowego: 

Lp. Przeznaczenie paliwa gazowego Stawka 

akcyzy 

Udział 

procentowy 

1. Na cele opałowe z wyłączeniem celów objętych 

zwolnieniem z akcyzy [Art. 89 ust.1 pkt. 13 ustawy                

o podatku akcyzowym] 

 

1,28 zł/GJ 

 

    100% 

 

  

 

 

 

      ............................................................................... 

data i  podpis Zamawiającego 

 


