
 

        Małkinia Górna dn. 15.01.2016 r. 

Znak sprawy: 1/2016/D/ZP 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Informacja o treści pytań złożonych przez Wykonawcę i odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Dotyczy postępowania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz  dystrybucja) 

do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia z kompleksem mieszkalnym w Małkini Górnej oraz 

budynku biurowego ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej”. 

 

Stosownie do art.  38 ust. 2 w związku z ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna przedstawia treść pytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego i udzielone odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Treść pytań brzmi następująco: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację Tabeli nr 2 w Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz 

oferty-zestawienie cenowe), wiersz „Opłata sieciowa stała”. 

 

Zgodnie z Taryfą zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki stawka opłaty sieciowej stałej 

wyrażona jest w [gr/(kWh/h) za h], a do wyliczenia opłaty sieciowej stałej dla grup taryfowych, 

których Moc umowna jest > 110 kWh/h niezbędne jest, aby Wykonawca podał ilość godzin w 

trakcie trwania umowy.  

 

Wzór na obliczenie opłaty sieciowej stałej: ilość godzin x Moc umowna x stawka (Taryfa 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego – OSD). 

 

Zgodnie z tym Zamawiający w kolumnie – jednostka miary powinien wpisać wartość wyliczoną 

według wzoru: ilość godzin x Moc umowna. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na modyfikację Tabeli nr 2 w Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz oferty 

– zestawienie cenowe), wiersz „opłata sieciowa stała”. Zamawiający zmieni załącznik nr 1a do 

SIWZ w kolumnie ilość jednostek wpisze wartość wyliczoną według wzoru: ilość godzin x moc 

umowna, tj. 3864960. 

Pytanie nr 2 
Wykonawca prosi o podanie informacji, kto jest obecnym Sprzedawcą paliwa gazowego i do kiedy 

obowiązują aktualnie zawarte umowy? 

 

Odpowiedź: 
Obecnym Sprzedawcą paliwa gazowego i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest: DUON 

Dystrybucja S.A , Wysogotowo k/Poznania ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo. Aktualnie 

zawarte umowy obowiązują do dnia 31.01.2016 r. 

 



 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (dla punktu poboru, którego 

moc umowna wynosi 440 kWh/h) oraz faktur prognoz (dla punktu poboru, którego moc umowna 

wynosi 110 kWh/h) na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę 

rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której 

kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych lub prognozowanych? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych oraz faktur prognoz. Okres 

rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc zgodnie z pkt. 2 ust. 1 Rozliczenia Załącznika nr. 5 do SIWZ. 

Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie miesięcznych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Pytanie nr 4 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie treści pkt 3.3 SIWZ, poprzez podanie prognozowanego 

zużycia w okresie umownym tj. 12 miesięcy, w rozbiciu na miesiące, dla poszczególnych punktów 

poboru paliwa gazowego.  

Przedmiotowe dane posłużą do kalkulacji indywidualnej ceny za paliwo gazowe. 

 

Odpowiedź: 

Prognozowane zużycie paliwa gazowego w okresie umownym , tj 12 miesięcy.  

 

Miesiąc Prognozowana ilość paliwa gazowego 

(kWh) do budynku Gminnego 

Ośrodka Zdrowia z kompleksem 

mieszkalnym przy ul. Biegańskiego 3 

Prognozowana ilość paliwa gazowego 

(kWh) do budynku biurowego ZGKiM 

Sp. z o.o. przy ul. Nurskiej 144 

Luty     2016 126500 11000 

Marzec 2016 88000 11000 

Kwiecień 2016  71500 4400 

Maj 2016  17600 1100 

Czerwiec 2016 16390 0 

Lipiec 2016 15180 0 

Sierpień 2016 15070 0 

Wrzesień 2016 15180 0 

Październik 2016 75900 5500 

Listopad 2016 86680 11000 

Grudzień 2016 121000 22000 

Styczeń 2017 121000 22000 

Razem 770000 88000 

 

Zamawiający wskazał szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy. Rzeczywiste 

zużycie może być mniejsze niż przedstawione w w/w tabeli. 

 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści pkt 3 ust. 1 – rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ 

poprzez zastosowanie następującego zapisu: 



 

„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie 

rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji 

wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (dalej OSD), dla odpowiedniej grupy taryfowej, w okresach ustalonych 

w Taryfach Wykonawcy i OSD i na warunkach określonych w Umowie Kompleksowej 

Dostarczania paliwa gazowego, z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe – wg ceny określonej w 

formularzu ofertowym. 

W  przypadku wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy Wykonawcy, określającej cenę Paliwa 

Gazowego w wysokości niższej niż cena określona w przedłożonej ofercie, do rozliczeń zostaną 

przyjęte nowe niższe ceny taryfowe za paliwo gazowe.? 

 

Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiotowy zapis zagwarantuje Zamawiającemu stałą niższą cenę za 

paliwo gazowe w trakcie trwania umowy. Zmiana ceny nastąpi jedynie w przypadku obniżenia ceny 

za paliwo gazowe w wyniku w wyniku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nowej Taryfy Wykonawcy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 3 ust. 1 – Rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ 

poprzez zastosowanie powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści pkt 4 ust. 1 – rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ 

poprzez zastosowanie następującego zapisu: 

„Zmiany taryfy OSD i Taryfy Wykonawcy będą wprowadzone zgodnie z postanowieniami Prawa 

Energetycznego” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 4 ust. 1 – Rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ 

poprzez zastosowanie powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści pkt 5 ust. 1 – rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ 

poprzez zastosowanie następującego zapisu: 

„Należności z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w terminie podanym na fakturze licząc od daty 

jej wystawienia”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 5 ust. 1 – rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ 

poprzez zastosowanie powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w całości treści pkt 3 ust. 1 – Okres obwiązywania 

umowy. Rozwiązanie umowy Załącznika nr 5 do SIWZ 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. 

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

załączeniu), Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu 

wypowiedzenia. 

3.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 wyraża zgodę na zastąpienie w całości treści pkt 3 ust. 1 – Okres obwiązywania 

umowy. Rozwiązanie umowy Załącznika nr 5 do SIWZ treścią zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający wymaga, aby treść Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ 

zostały dodane do zaproponowanego wzoru Umowy w formie literalnej, czy też mogą zostać 

wprowadzone w innej treści, lecz zachowującej to samo znaczenie?. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby treść Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ 

została dodana do zaproponowanego wzoru Umowy w formie literalnej. Wzór Umowy 

zaproponowany przez Wykonawcę ma uwzględniać istotne postanowienia Załącznika nr 5 do SIWZ 

w treści  zachowującej to samo znaczenie. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego w całości 

według wzorców Umów wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy zaproponowanymi przez 

Wykonawcę (w załączeniu)? 

 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego według 

wzorców Umów wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy zaproponowanymi przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że projekt umowy będzie zawierał istotne dla Zamawiającego postanowienia 

wynikające z Załącznika nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem zmian treści załącznika nr 5 do SIWZ w 

zakresie na jaki Zamawiający wyraził zgodę w w/w pytaniach i odpowiedziach. 

2. Zamawiający wnosi zastrzeżenia do § 4 ust. 1 zaproponowanego wzoru Umowy, gdyż 

Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego: DUON Dystrybucja S.A. ul Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 

Przeźmierowo, a nie jak mowa w podanym wyżej ust. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25. 

 

 

                                                                                                               Prezes Zarządu 

 

                                                                                                               Leszek Nakielski 



 

 

 

 

 

 

 


