
 
   

  Koło, dnia 06.04.2022 r.  

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

WYJAŚNIENIE SWZ 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej 

Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 

1.  Pzp, p.n.: ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy 

Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych  na okres od 01.06.2022 do 31.05.2023” wraz z 

odpowiedziami. 

1. Wykonawca prosi o dołączenie oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego odnośnie 

punktów  podlegających ochronie taryfowej.  

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie prowadzonego 

postępowania oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego odnośnie punktów  

podlegających ochronie taryfowej. 

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zawarcie umowy w 

formie korespondencyjnej. 

 

3. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które 

uniemożliwiają  zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych  w SWZ? 

Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów/aneksów w 

ramach akcji promocyjnych, które uniemożliwiają  zawarcie nowej umowy sprzedażowej w 

terminach przewidzianych  w SWZ.  

 

4. Prosimy o podanie aktualnych nr punktu poboru z ostatniej faktury. Obowiązek umieszczania 

przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z 

postanowień pkt 11.10.4 IRIESD. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne numery 

identyfikacyjne znajdują się w kolumnie T w załączniku nr 1A i nr 1B do SWZ. 

 

5. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, zamawiający będzie kontrolował samodzielnie wartość 
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umowy. 

 

6. Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. 

 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i W-

2.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa 

miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu 

rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur 

prognozowanych?  

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie zawiera 

punktów poboru z grupami taryfowymi W-1.1 i W-2.1. W przypadku, gdyby któryś z punktów 

w trakcie trwania zamówienia zmienił grupę taryfową na wyżej wymienioną, to zgodnie z 

zapisami SWZ możliwe jest wystawianie faktur prognozowanych dla tych grup taryfowych. 

 

8. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na  wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 

i W-2.1, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy 

wynosił 1 miesiąc? Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wystawiania faktur, gdyż 

przekłada się to na ceny.  

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie zawiera 

punktów poboru z grupami taryfowymi W-1.1 i W-2.1. 

 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 1 

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? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. 

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział 4 pkt 4.8 rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa 

gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego 

dalej „osd”), zgodnie z okresami  rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd. 

 

10. Dot. par 5 ust. 5 Załącznika nr 2A do SWZ i par 5 ust. 5 Załącznika nr 2B do SWZ- Wykonawca 

zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na treść: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu 

środków na rachunek bankowy Wykonawcy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, że przygotowując zapisy do 

dokumentacji przyjął, że „Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia należną kwotą konta 

bankowego zamawiającego, najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.” Zamawiający 

pozostaje przy tym zapisie, pozostawiając §5 ust 5 bez dokonania modyfikacji. 

 

11. Wnioskujemy o usunięcie zapisów par 6 Załącznika nr 2A do SWZ i par 6 Załącznika nr 2B do 

SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z kar umownych. 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Kary umowne mają na celu zdyscyplinować 

Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający pozostawia zapisy 



bez dokonania zmian. 

 

12. Wnioskujemy o usunięcie zapisów par 6 ust. 3 Załącznika nr 2A do SWZ i par 6 ust. 3  

Załącznika nr 2B do SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z kar umownych. 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Kary umowne mają na celu zdyscyplinować 

Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający pozostawia zapisy 

bez dokonania zmian. 

 

13. W przypadku braku zgody Zamawiającego na usunięcie zapisów o karach umownych, 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakie przyczyn po stronie Wykonawcy ma na myśli 

Zamawiający. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, że chodzi o nagłe i przedterminowe 

zaprzestanie prowadzenia sprzedaży przed upływem zakończenia umowy, co skutkowałoby 

wejściem punktów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ na sprzedaż rezerwową i 

poniesieniem straty przez zamawiającego. 

 

14. Dot. par 7 ust 1 pkt 1.2 Załącznika nr 2A do SWZ i par 7 ust 1 pkt 1.2 Załącznika nr 2B do SWZ 

  Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że zmiana ilości PPG może być zmieniona w   zakresie +/- 

10% wolumenu określonego w SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, że zapisy dot. §7 ust. 1 pkt 1.2 dotyczą 

zmian powodujących aneksowanie umowy i wymagają one zgody obu stron. Zamawiający 

informuje pozostawia zapisy bez dokonania zmian. 

 

15. Dot. par 7 ust 1 pkt 1.4 Załącznika nr 2A do SWZ i par 7 ust 1 pkt 1.4 Załącznika nr 2B do SWZ 

Wykonawca prosi aby zmiana nie przekroczyła 10 % wynagrodzenia umowy bez zwiększenia o 

którym mowa w par. 3 Umowy.  

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, że zapisy dot. §7 ust. 1 pkt 1.4 dotyczą 

zmian powodujących aneksowanie umowy i wymagają one zgody obu stron. Zamawiający 

informuje pozostawia zapisy bez dokonania zmian. 

 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zmianą podatków i opłat 

publicznoprawnych, w tym podatku akcyzowego? 

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, że zgodnie z §5 ust 13 pkt 13.2 cena 

jednostkowa paliwa gazowego oraz opłata abonamentowa ulegnie zmianie w przypadku 

zmienionych przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Umowy, w szczególności w 

zakresie interwencji publicznej państwa w tym VAT i akcyza - zmiany następują automatycznie 

z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów,  zmiany Taryfy sprzedaży zatwierdzonej przez 

Prezesa URE.   
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