
        Chorzów, dnia 06.07.2016 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: GI/382/2016. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

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

GI/382/2016 Zamawiający wyjaśnia i dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następującym zakresie: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy części treści: §4. Zobowiązania stron ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

„udzielenia zgodnie z taryfą OSD bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi odbiorców, za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego, za 

wprowadzone przez OSD ograniczenia lub przerwy w dostawie paliw gazowych w tym 

wynikających z awarii, planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych sieci 

dystrybucyjnej” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SIWZ poprzez zastąpienie ww. treści 

następującym zapisem: 

„Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów jakościowych Paliwa gazowego oraz za 

niedotrzymanie, zarówno przez Operatora jaki i przez Sprzedawcę standardów jakościowych 

obsługi, Odbiorcy przysługują bonifikaty zgodnie z Taryfą.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  §4. ust. 1. tiret piąty  wzoru umowy (załącznik 

nr 7 do SIWZ). 

 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy części treści: §4. Zobowiązania stron ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

„udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od OSD danych pomiarowo rozliczeniowych  

i wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SIWZ poprzez zastąpienie ww. treści 

następującym zapisem: 

„OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych na wniosek Odbiorcy, udostępnia 

zdalnie dane pomiarowe dotyczące punktu wyjścia, do którego OSD posiada tytuł prawny i na 

których rozliczenia dokonywane są tylko dla jednego zlecającego usługę dystrybucji i tylko 

dla jednego Odbiorcy”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  §4. ust. 1. tiret siódmy wzoru umowy (załącznik 

nr 7 do SIWZ). 

OSD nie jest stroną umowy z Zamawiającym, zatem na Wykonawcy spoczywa przedmiotowe 

zobowiązanie. 

 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy: §5 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę ceny jednostkowej paliwa gazowego 

spowodowanej zmianą kosztu zakupu białego certyfikatu w roku 2017? 



Wykonawca wyjaśnia, iż z uwagi na fakt, że termin obowiązywania umowy sprzedaży 

kompleksowej paliwa gazowego przekracza termin obowiązywania Ustawy o efektywności 

energetycznej, a w dniu składania ofert przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu, nie 

będzie znana wysokość procentowego wskaźnika, o którym mowa w przywołanej Ustawie na 

rok 2017. 

Wobec tego Wykonawca prosi o modyfikację SIWZ poprzez dodanie do treści Rozdział 

XXVII Zmiana Umowy SIWZ treści zaproponowanej przez Wykonawcę, tj.: „wprowadzenia 

zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego spowodowanej zmianą kosztu zakupu białego 

certyfikatu w roku 2017” 

W związku z tym Wykonawca prosi u ujednolicenie zapisów w pozostałej treści SIWZ ust. 3 

Rozdziału 13 – Sposób obliczania ceny 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zapisach zawartych w §5. ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) 

dopuścił zmianę ceny jednostkowej netto za 1 kWh paliwa gazowego jedynie w przypadku 

ustawowej  zmiany stawki akcyzy i podtrzymując ten zapis nie dopuszcza w całym okresie 

obowiązywania umowy zmian przedmiotowej ceny jednostkowej z innych przyczyn. 

 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy: §5 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki opłaty abonamentowej w okresie 

trwania umowy, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wprowadzających zmianę 

cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym - niezależnie od tego 

czy są korzystne dla Zamawiającego? 

W związku z tym Wykonawca prosi u ujednolicenie zapisów w pozostałej treści SIWZ ust. 3  

Rozdział 13 

 

Odpowiedź: 

Opłata abonamentowa jest jednym ze składników ceny oferty i nie podlega zmianom  

w okresie realizacji umowy. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy: §5 ust. 5 Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

„Rozliczenie dostarczonego paliwa gazowego będzie odbywać się w cyklu miesięcznym 

(zgodnie z § 1 ust. h) w oparciu o faktyczne jego zużycie przez Zamawiającego tj. wskazania 

układów pomiarowych w poszczególnych obiektach Zamawiającego odrębnie dla każdego 

obiektu. Wyznaczenie ilości w [kWh] nastąpi poprzez przemnożenie ilości paliwa gazowego 

zmierzonej w [m3] i współczynnika konwersji w [kWh/m3] ustalanego zgodnie z definicją 

tego współczynnika określoną w Taryfie OSD. Wyznaczenie opłaty dystrybucyjnej stałej 

wynika z iloczynu mocy umownej określonej dla danego obiektu i ilości godzin w okresie 

rozliczeniowym.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SIWZ poprzez zastąpienie ww. treści 

następującym zapisem: 

„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie odrębnie dla każdego 

punktu poboru na podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem 

współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach 

Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach ustalonych 

w Taryfach Wykonawcy i OSD. Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej będą miały 



zastosowanie ceny, stawki opłat i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie Wykonawcy, 

przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca oraz stawki 

opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikające z Taryfy OSD, określonej 

w Umowie, z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe – wg ceny określonej w formularzu 

ofertowym” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozszerza zapisy zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) 

określone w  §5. ust. 5. dodając fragment:  

Rozliczenie (wyznaczenie opłat) za świadczoną usługę dystrybucji z tytułu przekroczenia 

mocy umownej w danym miejscu odbioru lub nie dostosowania się Zamawiającego do 

wprowadzonych przez OSD ograniczeń tej mocy będzie odbywać się na zasadach 

określonych w taryfie OSD. Również w oparciu o taryfę OSD nastąpi ustalenie bonifikat 

określonych w §4. ust. 1. tiret 5. 

 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy: §5 ust. 6 Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

„W przypadku, gdyby doszło do nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego  

i niezarejestrowania lub nieprawidłowego zarejestrowania poboru paliwa gazowego w okresie 

rozliczeniowym za ilość stanowiącą podstawę ustalenia należności za pobrane paliwo 

przyjmuje się średniodobowe zużycie paliwa gazowego ustalone na podstawie prawidłowo 

zmierzonego poboru paliwa gazowego w porównywalnym okresie z uwzględnieniem 

sezonowości poboru paliw gazowych, pomnożone przez liczbę dni w okresie którego dotyczy 

korekta.”  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SIWZ poprzez zastąpienie ww. treści 

następującym zapisem: 

„W przypadku uszkodzenia Układu pomiarowego uniemożliwiającego określenie ilości 

odebranego w ostatnim okresie rozliczeniowym Paliwa gazowego, Sprzedawca ustali 

należności zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  §5. ust. 6. wzoru umowy (załącznik nr 7 do 

SIWZ). 

 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy: §5 ust. 10 Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

 

„Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego 

na podstawie prawidłowo wystawionych w/w faktur w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany na fakturach w terminach:  

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

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

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SIWZ poprzez zastąpienie ww. treści 

następującym zapisem: 

„Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego 

na podstawie prawidłowo wystawionych w/w faktur w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany na fakturach w terminach:  

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



- dla faktur rozliczeniowych: 14 dni od daty wystawienia” 

W związku z tym Wykonawca prosi u ujednolicenie zapisów w pozostałej treści Załącznik nr 

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w §5. ust. 10.  wzoru umowy (załącznik nr 7 do 

SIWZ).  

 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie §6 Kary umowne Załącznika nr 7 do SIWZ: 

tj.: 

 

„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 20% szacunkowej wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy.  

2. W przypadku nie dostarczenia paliwa gazowego z winy nie leżącej po stronie 

Zamawiającego lub OSD Wykonawca za okres przerwy w dostawie zapłaci karę umowną w 

wysokości iloczynu dwukrotnej ceny jednostkowej paliwa gazowego określonej w § 5 ust. 2 

a) i ilości niedostarczonego paliwa gazowego określonej na podstawie zużycia tego paliwa dla 

analogicznego okresu, w którym było ono dostarczone, a który to okres bezpośrednio 

poprzedzał brak dostawy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 20% szacunkowej wartości umownej brutto 

określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia.  

6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do sumowania kar umownych, o których mowa 

w Umowie.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów zawartych w §. 6. wzoru umowy 

(załącznik nr 7 do SIWZ) dotyczących kar umownych. 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy: §7 ust. 2  Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

 

„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.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SIWZ poprzez zastąpienie ww. treści 

następującym zapisem: 

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

właściwy sąd powszechny”? 

 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w §7. ust. 2. wzoru umowy (załącznik nr 7 do 

SIWZ).  

 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie §8 Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

 

„1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

szacunkowej wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1, tj. ……………… zł (słownie: 

……………………………..) w formie ………….., najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.  

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wymienione w ust. 

1 służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy  

i zostanie zwrócone w ciągu 5 dni od ostatniego dnia dostawy paliwa gazowego  

określonego w § 3 ust. 3 i uznaniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu 

Umowy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące Zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

zawarte w § 8. wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

 

Pytanie 11: 

Dotyczy §9 ust 3 Załącznika nr 7 do SIWZ tj.: 

 

„Termin wypowiedzenia wynosi dwa miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.” 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę przywołanej treści poprzez zastąpienie ich treścią 

zaproponowaną przez Wykonawcę tj.: 

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

porozumieniem Stron. 

2. 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. 

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

„Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo świadczone usługi, co najmniej 

przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Sprzedawca może rozwiązać Umowę 

z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia. 

4. 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.  



5. 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”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 9. ust.3. wzoru umowy (załącznik nr 7 do 

SIWZ). 

 

 

 

Pytanie 12: 

Dotyczy: Rozdział 13 ust. 2 SIWZ tj.: 

 

„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).”  

 

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”? 

Wykonawca wyjaśnia, iż na dzień wyliczenia ceny oferty nie są znane koszty związane m.in. 

z przekroczeniem Mocy umownej w okresie trwania umowy i nie może uwzględnić w ofercie 

opłat, na które nie ma wpływu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uściślając zapisy Rozdziału 13 pkt 2 SIWZ 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 (OSD), oraz innych opłat ustalonych w Taryfie 

OSD i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), na zasadach 

wynikających z Taryfy OSD i IRiESD. 



 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego (umów 

kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego), w oparciu o treść Umowy wraz z OWU 

zaproponowaną przez Wykonawcę, uwzględniającą zapisy Istotnych postanowień umowy  

w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: 

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego” w formie przetargu pisemnego określa warunki, 

które powinien spełnić Wykonawca, w tym zapisy umowy, tym samym nie dopuszcza 

zawarcia umowy autorstwa Wykonawcy.  

 

 

Pytanie 14: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy odrębnie dla każdego punktu 

poboru gazu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy odrębnie dla każdego punktu 

poboru gazu. 

 


