
 

Dot.: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów  Ośrodek 
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Ursus. 

Szanowni Państwo, 

w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym przekazuje treść 

zapytań do SIWZ: 

 

1.  Czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego? 

Odp: Nie, Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego. 

2. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Odp: Nie, powinna być doliczana stawka podatku akcyzowego. 

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację o przewidywanym zapotrzebowaniu 

na paliwo gazowe (w kWh) w rozbiciu na poszczególne miesiące w okresie 

zamówienia dla poszczególnych punktów poboru.  Wykonawca wyjaśnia, że od 1 

sierpnia 2014 r. jednostką stosowaną do rozliczeń paliwa gazowego jest kWh, 

ponadto taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie wyceny i złożenie 

możliwie najlepszej oferty cenowej.  

Odp: Zamawiający dołącza do odpowiedzi tabelę z rozbiciem przewidywanego 

zapotrzebowania na paliwo gazowe na miesiące dla poszczególnych punktó poboru. 

4. Wykonawca prosi o podanie szacunkowego zużycia gazu ziemnego w okresie 12 

miesięcy dla punktów poboru gazu w jednostkach energii tj. kWh lub podanie 

współczynnika konwersji w celu przeliczenia m3 na kWh. 

Informujemy, iż dnia 25 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013 poz. 820.) 

Na podstawie wyżej wspomnianego rozporządzenia od 1 sierpnia 2014 roku 

zmieniona została jednostka rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh 

(kilowatogodziny).  

Prowadzimy rozliczenia w kWh, co powoduje, iż posługiwanie się przez Państwa 

jednostką wyrażoną w m3 uniemożliwi nam przygotowanie wyceny i złożenie 

oferty.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ oraz w formularzach 

cenowym. 

Odp: Zamawiający podaje współczynnik konwersji – 11,268 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego 

(umów kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi 

Warunkami Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę 

uwzględniającym zapisy Istotnych postanowień umowy w formie literalnej lub 

zachowującej to samo znaczenie? 

Odp: Nie, Zamawiający wymaga podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zgodnie z załączonym do SIWZ projektem umowy. 

  4.   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”? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie opłat z tytułu przekroczenia 

mocy umownej, ponieważ założone moce są określone na bezpiecznym, 

odpowiednio wyższym poziomie. 

5. Wykonawca prosi o podanie w Załączniku nr 3C do SIWZ prawidłowej grupy 

taryfowej? 

Odp: Zamawiający doprecyzował grupę taryfową. 

6. Wykonawca prosi o udostepnienie Załączników do SIWZ w formie edytowalnej. 

Odp: Zamawiający przekaże załączniki w formie edytowalnej. 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ppkt b) pkt. 3 § 6 Załącznik nr 9 do 

SIWZ poniższym zapisem: 

„Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez 

Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia, na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze.” 

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie ppkt b) pkt. 3 § 6 Załącznik 

nr 9 do SIWZ powyższym zapisem. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie pkt. 6 § 6 Załącznik nr 9 do SIWZ 

poniższym zapisem: 

 „Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na 

podstawie którego następują płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej, lub 

datę otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty w razie dokonania jej w inny sposób niż 

przelewem.” ? 

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie § 11 Załącznik nr 9 do SIWZ poniższym 

zapisem: 

„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”? 

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  na zastąpienie § 11 Załącznik nr 9 do SIWZ 

powyższym zapisem. 

 

 

Jednocześnie informuję, że dzień złożenia ofert w przedmiotowym przetargu 

zostaje przesunięty na 06 grudnia 2016 r., godz. 14.00 

 

       Elżbieta Kułakowska 

                                                                                 stt. specjalista ds. gospodarczych i zamówień publicznych 

 


