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        Chorzów, dnia 02.07.2018 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: GI/409/2018. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie 

rocznym X/2018 – IX.2019” – nr sprawy: GI/409/2018, wyjaśniamy: 

 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy: §6 ust. 1 i 3 Załącznik nr 8 do SIWZ 

Z uwagi na fakt, że Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% szacunkowej wartości umownej brutto Wykonawca zwraca się z prośbą 

o usunięcie zapisu §6 ust. W przypadku niewyrażenia zgody na usunięcie zwracamy się 

z prośbą o zrównanie kary do zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości do 

10% szacunkowej wartości umownej brutto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  § 6 ust. 1 i 3 oraz  w § 8 ust. 1 wzoru  Umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia 

wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający określił we wzorze Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) przypadki możliwości 

zmiany cen i nie wyraża zgody na ich zmianę w toku realizacji Umowy z innych powodów. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy niezbędne dokumenty oraz dane do 

zgłoszenia umowy dostawy paliwa gazowego (przeprowadzenia skutecznej procedury zmiany 

sprzedawcy) w wersji edytowalnej (dokument Excel), zgodnie z wymogami właściwego dla 

Zamawiającego OSD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę poprzez udzielenie pełnomocnictwa do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Pełnomocnictwo będzie przekazane wraz  

z podpisaną Umową. Niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). Dane w formie 

edytowalnej mogą zostać przekazane Wykonawcy po podpisaniu przez niego Umowy. 

 

Pytanie 4: 

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwi zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia ”Inne wymagania 

Zamawiającego” 
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Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu, aby Wykonawca nie miał konieczności 

informowania dotychczasowego Sprzedawcy o przejęciu dostaw paliwa gazowego do 

Tramwajów Śląskich S.A. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu 

Zamówienia  ”Inne wymagania Zamawiającego”. 

 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia oraz  §  5 ust. 10 

Załącznika nr 8 do SIWZ (Wzór Umowy): 

Wykonawca wnosi o ujednolicenie zapisów. W Opisie Przedmiotu Zamówienia jest 

wskazany termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury, a we Wzorze Umowy 21 dni 

od daty otrzymania faktury.  

Wykonawca wnosi, aby termin płatności wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ujednolica zapisy zawarte w OPZ oraz we wzorze Umowy dotyczące terminu 

płatności faktur rozliczeniowych przyjmując: 21 dni od daty ich wystawienia. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Wysokość wynagrodzenia brutto ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku 

VAT. Zamawiający określił we wzorze Umowy, że podatek VAT obowiązuje wg aktualnej 

stawki.  

 

Pytanie 8: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych z § 6 Załącznika nr 8 

do SIWZ - Wzoru Umowy, w przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi 

o obniżenie kar umownych z § 6 do 10%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów zawartych w § 6 wzoru Umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ) dotyczących kar umownych. 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy  § 6 ust. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ: 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu, że należności z tytułu kar umownych były 

potrącane w formie noty obciążeniowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Jednocześnie informuje, że na okoliczność naliczenia kar umownych zostanie wystawiona 

nota obciążeniowa. 

 

Pytanie 10: 

Wykonawca prosi o sprawdzenie czy aktualnie Zamawiający jest rozliczany wg wskazanych 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia grup taryfowych tj. W-6.1, W-6.1 oraz W-8.1 

Rejon nr 3 w Bytomiu (R-3), 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, 
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taryfa W-6.1 (BW-6) 

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

taryfa W-6.1 (BW-6) 

Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie (ZUR), 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, 

taryfa W-8.1 (BW-6) 

Wykonawca prosi również o wyjaśnienie oznaczeń BW-6 przy każdej grupie taryfowej 

w wskazanych w postępowaniu punktach poboru.  

Odpowiedź: 

Zamawiający jest aktualnie rozliczany odpowiednio dla R-3 Bytom, R-4 Gliwice, ZUR 

Chorzów  wg grup taryfowych W-6.1, W-6.1 i W-8.1 (zgodnie z Taryfą nr 6 PSG S.A.), które 

dotychczas odpowiadały grupom taryfowym Taryfy nr 5 PGNiG OD Sp. z o.o.: W-6A, W-6A 

i W-8A.  

 Wprowadzony od dnia 01.01.2018r. „Cennik „Gaz dla Biznesu” - Taryfa PGNiG 

Obrót Detaliczny Spółka z o.o. w zakresie obrotu Paliwami gazowymi dla Odbiorców innych 

niż Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych” określił, że Odbiorcy 

zakwalifikowani do grupy taryfowej W-6A zostają zakwalifikowani do Grupy taryfowej  

BW-6.  

Z kolei Odbiorcy zakwalifikowani na podstawie Taryfy nr 5 do grupy taryfowej   

W-8A zostają zakwalifikowani do Grupy taryfowej właściwej ze względu na faktyczne lub 

zadeklarowane wielkości Mocy umownej, z uwzględnieniem rodzaju pobieranego Paliwa 

gazowego – w przypadku ZUR Chorzów dla paliwa gazowego: gazu ziemnego 

wysokometanowego grupy E dla założonej mocy umownej wynoszącej 2414 kWh/h  

i mieszczącej się w przedziale od 710 do 6580 kWh/h Odbiorca zakwalifikowany jest do 

grupy taryfowej BW-6.  
 

Pytanie 11: 

Dotyczy § 4 pkt 1 tired 3 Załącznika nr  8 do SIWZ 

Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, ponieważ odpowiedzialność za dystrybucję 

paliwa gazowego do Zamawiającego jest obowiązkiem OSD. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 pkt 1 tired 3 załącznik nr  8 do SIWZ (wzór umowy). 

Umowa ma charakter umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego łączącej w sobie 

postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji gazu, a zatem stroną dla Zamawiającego jest 

jedynie Wykonawca. 

 

 

Pytanie 12: 

Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 4. 


