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Odpowiedź na pytania z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

Pytanie 1: Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki e-PUAP.  
Odpowiedź 1: Skrytka: /mzeckk/SkrytkaESP 
 
Pytanie 2. Dotyczy rozdziału XVII pkt. 1 SIWZ.  
Wykonawca prosi o weryfikację terminu złożenia ofert.  
Odpowiedź 2: Zamawiający zmieni zapis punktu XVII 1 SIWZ. 
 
Pytanie 3. Dotyczy rozdziału XVII pkt. 4 ust. 4.2 SIWZ.  
Wykonawca prosi o weryfikację terminu otwarcia ofert.  
Odpowiedź 3: Zamawiający zmieni zapis punktu XVII 4.2 SIWZ. 
 
Pytanie 4. Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 10 IPU Umowy Generalnej. Wykonawca prosi o usunięcie 
zapisów dotyczących kar umownych.  
Odpowiedź 4: Zamawiający nie usunie zapisów odnośnie kar umownych z punktu XXVI. 10 Istotnych 
Postanowieniach Umowy Generalnej. 
 
Pytanie 5. Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 10 IPU Umowy Generalnej. W przypadku gdy Zmawiający nie 
usunie zapisów odnoszących się do kar umownych, Wykonawca prosi o modyfikację w/w „na 
zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej”. 
Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmieni zapisów punktu XXVI. 10 Istotnych Postanowieniach Umowy 
Generalnej. 
 
Pytanie 6. Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 19 IPU Umowy Generalnej. Wykonawca prosi o usunięcie 
zapisów. Wykonawca wyjaśnia, że Zamawiający będzie rozliczany za paliwo gazowe wg cen 
przedstawionych w ofercie. Wykonawca informuje, że kupuje paliwo gazowe z góry na cały okres 
trwania kontraktu, w związku z powyższym cena jednostkowa za paliwo gazowe jest stała przez cały 
okres trwania umowy.  
Odpowiedź 6:  Zamawiający nie zmieni zapisów punktu XXVI. 19 IPU Umowy Generalnej. 
 
Pytanie 7. Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 23 lit. A IPU Umowy Generalnej. W związku z naliczaniem 
przez Zamawiającego kar umownych za niedotrzymanie terminów zakreślonych Wykonawcy na 
przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu wniosku o którym mowa w pkt 23, Wykonawca 
prosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wniosku, który ma 
przygotować Wykonawca.  
Odpowiedź 7: Pod określeniem wniosek Zamawiający rozumie dokumenty zawierające informacje 
dla Zamawiającego w zakresie wymaganych przez Wykonawcę danych, które są niezbędne do 
zawarcia umowy szczegółowej poprzez poszczególnych Członków Grupy Zakupowej. 
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Pytanie 8. Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 23 lit. C IPU Umowy Generalnej. Wykonawca zwraca się z 
wnioskiem o możliwość podpisania umowy generalnej drogą korespondencyjną.  
Odpowiedź 8: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy generalnej drogą 
korespondencyjną. Zamawiający zmieni zapis punktu XXVI 23c SIWZ. 
 
Pytanie 9. Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 23 lit. D IPU Umowy Generalnej. Wykonawca wnosi o 
modyfikację zapisów: d) (…) jednak nie później niż do 13.11.2020 r. pod warunkiem zatwierdzenia 
zapisów umowy szczegółowej przez Zamawiającego do dnia 13.10.2020 r. Powyższy termin jest 
konieczny dla sporządzenia umów indywidualnych dla wszystkich punktów poboru gazu objętych 
postępowaniem. Wykonawca prosi również o wydłużenie terminu wskazanego w lit d do 14 dni 
roboczych .  
Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 10: Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 25 IPU Umowy Generalnej. Wykonawca prosi o usunięcie 
zapisów dotyczących kar umownych.  
Odpowiedź 10: Zamawiający nie usunie zapisów dotyczących kar umownych. Zamawiający zmieni 
zapis punktu XXVI 25 IPU Umowy Generalnej 
 
Pytanie 11: Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 25 Umowy Generalnej. W przypadku braku zgody na 
usunięcie kar umownych, prosimy o szczegółowe doprecyzowanie pojęcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania warunków umowy, z uwzględnieniem takich okoliczności jak wystąpienie 
siły wyższej czy też sytuacji wynikających z winy osób lub podmiotów „trzecich” - np. OSD.  
Odpowiedź 11: Zamawiający nie zmieni zapisów punktu XXVI. 25 IPU Umowy Generalnej. 
 
Pytanie 12: Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 25 lit. B IPU Umowy Generalnej. Wykonawca prosi 
weryfikację zapisu, informujemy, że brak jest pkt 22 a i d.  
Odpowiedź 12: Zamawiający zmieni zapis punktu XXVI 25 lit.b IPU Umowy Generalnej 
 
Pytanie 13: Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 28 lit. C IPU Umowy Generalnej. Wykonawca wnosi o 
usunięcie zapisu, w przypadku braku zgody na wykreślenie wykonawca prosi o podanie przyczyn z 
jakich Zamawiający może wypowiedzieć umowę generalną.  
Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody  na usunięcie zapisu. 
 
Pytanie 14: Dotyczy rozdziału XXVI pkt. 28 lit. A i B IPU Umowy Generalnej. Wykonawca wnosi, aby 
zmiany w pkt a i b były na poziomie do 10% łącznego wycenianego wolumenu.  
Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 15: Dotyczy pkt. 7 IPU Umowy Szczegółowej.  
a. Czy w przypadku, gdy obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji 
dobowych paliwa gazowego będzie po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający wyraża zgodę na 
zawarcie dodatkowego nieodpłatnego aneksu do umowy, który przenosi na Wykonawcę obowiązek 
dokonywania nominacji?  
b. W przypadku braku zgody na aneks, o którym mowa w powyższym pytaniu w ppkt a), czy 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu?  
„1. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku składania 
nominacji tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji dobowych Paliwa gazowego do fizycznego 
punktu wyjścia o numerze  
2. Zamawiający zobowiązuje się, że Wykonawca będzie jednym sprzedawcą paliwa gazowego we 
wskazanych w umowie w Punktach poboru okresie obowiązania umowy.  
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3. W przypadku całkowitej lub częściowej zmiany sprzedawcy w okresie obowiązywania umowy 
Wykonawca jest zwolniony z obowiązku dokonywania Nominacji i Renominacji, dobowych , a 
obowiązek i koszty ich dokonywania obciążają Zamawiającego.”  
W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisy zawarte w pytaniu w pkt a lub b Wykonawca informuje, 
że obowiązek nominacji zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej spoczywa na 
Zamawiającym.  
Odpowiedź 15: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zawarcie  dodatkowego  nieodpłatnego  aneksu  do  
umowy,  który przenosi na Wykonawcę obowiązek dokonywania nominacji. Zamawiający nie ponosi 
z tego tytułu dodatkowych opłat. 
 
Pytanie 16: Dotyczy pkt. 16 IPU Umowy Szczegółowej. Wykonawca prosi o usunięcie pkt. 16, 
informujemy, że OSD nie podaje danych o które prosi Zamawiający, Wykonawca ma jedynie 
informacje o cieple spalania oraz ilości pobranego paliwa gazowego. W związku z tym Wykonawca 
prosi o wykreślenie zapisu pkt. 16 w całości, wyjaśniamy, że Wykonawca nie może spełnić tego 
warunku.  
Odpowiedź 16: Zamawiający zmieni zapis punktu XXVI 16 IPU Umowy Szczegółowej. 
 
Pytanie 17: Dotyczy pkt. 20 IPU Umowy Szczegółowej.  Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że 
termin obowiązywania umowy będzie od 01.01.2021 r. do 01.01.2022 r. po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego. 
Odpowiedź 17: Zamawiający  nie wyraża  zgody na dodanie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie 18: Dotyczy pkt. 21 i 22 IPU Umowy Szczegółowej. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu 
pkt. 21 i 22 Istotnych Postanowień Umowy.  
Odpowiedź 18: Zamawiający  nie wyraża  zgody na usunięcie pkt. 21 i 22 IPU Umowy Szczegółowej. 
 
Pytanie 19: Dotyczy pkt. 23 IPU Umowy Szczegółowej. Wykonawca prosi o usunięcie zapisów w 
całości dotyczących kar umownych.  
Odpowiedź 19: Zamawiający  nie wyraża  zgody na usunięcie pkt. 23 IPU Umowy Szczegółowej. 
 
Pytanie 20: Dotyczy pkt. 30 IPU Umowy Szczegółowej. Wykonawca prosi o usunięcie zapisu w 
całości.  
Odpowiedź 20: Zamawiający  nie wyraża  zgody na usunięcie pkt. 30 IPU Umowy Szczegółowej. 
 
Pytanie 21: Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SIWZ? Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji 
promocyjnych /programów lojalnościowych?  
Odpowiedź 21: Zamawiający  nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych. 
 
Pytanie 22: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie 
zestawień w załącznikach (wykaz PPG i zużycie) o numery PPG z obecnych faktur. Umożliwi to 
uporządkowanie danych, oraz szybsze przygotowanie umów szczegółowych po wyborze 
najkorzystniejszej oferty.  
Odpowiedź 22: Każdy z Członków Grupy Zakupowej uzupełni numer PPG  wraz z wnioskiem o którym 
mowa w pkt.23 a) Istotnych Postanowień Umowy Generalnej. 
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Pytanie 23: Dotyczy załącznika nr. 1 do SIWZ. Wykonawca prosi o podanie numerów NIP Odbiorców.  
Odpowiedź 23: Każdy z Członków Grupy Zakupowej uzupełni numer NIP  wraz z wnioskiem o którym 
mowa w pkt.23 a) Istotnych Postanowień Umowy Generalnej. 

 

Pytanie 24: Wykonawca prosi o informację czy we wszystkich zadaniach cena jednostkowa paliwa 
gazowego powinna zawierać koszt białych certyfikatów?  

Odpowiedź 24: Cena paliwa musi zawierać wszystkie elementy składowe paliwa gazowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym białych certyfikaty. 
 

Pytanie 25: W przypadku gdy nie należy doliczać kosztów białych certyfikatów do ceny paliwa 
gazowego koniecznym jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia dotyczącego celów zużycia 
nabywanego paliwa gazowego przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o 
podpisanie stosowanego Załącznika do umowy umożliwiającego nieuwzględnienie w cenie kosztu 
praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, a zawierającego 
oświadczenia Zamawiającego dotyczącego celu nabywanego paliwa gazowego z podziałem na 
wariant odsprzedaży, wytwarzania, cele nieenergetyczne, ilość paliwa gazowego przeznaczonego na 
jeden z celów wskazanych przez Zamawiającego oraz zasad rozliczenia wskazanego wolumenu. 
Podpisanie załącznika nie generuje po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów a 
stanowi jedynie potwierdzenie statusu zamawiającego jako uczestnika w systemie świadectwa 
efektywności energetycznej. W przypadku odmowy podpisania załącznika Wykonawca wnosimy o 
wprowadzenie do treści umowy zapisów zawierających oświadczenia dotyczycącego celu zużycia 
nabywanego paliwa gazowego o następującej treści: 
1. Zamawiający oświadcza:  
a) że nabywa na podstawie Umowy Paliwo gazowe w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom 
końcowym.  
b) Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorstwem energetycznym i nabywa na podstawie 
Umowy Paliwo gazowe w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, 
a jeżeli Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym 
przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna wielkość mocy zamówionej 
przez tych odbiorców końcowych przekracza 5 MW.  
c) że nabywa na podstawie Umowy Paliwo gazowe w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej.  
2. Zamawiający oświadcza że całość nabytego na podstawie Umowy Paliwo gazowego jest 
przeznaczona na cel określony w pkt 1 …./ opcjonalnie W przypadku, gdy Zamawiający przeznacza 
tylko część wolumenu na potrzeby i cele wskazane w pkt 1 lit. …… jedynie cena Paliwa gazowego 
albo Narzut N dla tej części nabytego wolumenu, który zgodnie z Oświadczeniem, Zamawiającego 
jest przeznaczony na ten cel nie uwzględnia kosztów związanych z realizacją obowiązków 
wynikających z funkcjonowania przepisów o systemie wsparcia efektywności energetycznej.  
3. W przypadku, gdy Odbiorca oświadczył, że tylko część Paliwa gazowego nabytego na podstawie 
Umowy nie uwzględnia kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z 
funkcjonowania przepisów w systemie wsparcia efektywności energetycznej, rozliczenie wolumenu 
nastąpi na podstawie comiesięcznej deklaracji. Oświadczenie w szczególności powinno zawierać:  
a) dane identyfikacyjne Odbiorcy,  
b) miesiąc gazowy, którego dotyczy oświadczenie,  
c) ilość wolumenu, jaki stanowi zakupione Paliwo gazowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży albo 
przeznaczone na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła albo w celu jego zużycia na 
cele nieenergetyczne przedstawione w kWh,  
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d) podpis osób wyszczególnionych w KRS lub CEIDG uprawnionych do reprezentowania Odbiorcy 
lub posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy.  
4. Oświadczenie należy dostarczyć do 5 roboczego dnia miesiąca następującego po Miesiącu 
gazowym, w którym dostarczono Paliwo gazowe. W przypadku niezłożenia przez Odbiorcę 
oświadczenia w terminie i formie określonej w niniejszym ustępie, przyjmuje się, że całość 
dostarczonego w poprzednim Miesiącu gazowym paliwa gazowego została zakupiona na własny 
użytek.  
5. Jeżeli Odbiorca złoży nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 3 lub 
oświadczenie to okaże się nieprawdziwe w czasie obowiązywania Umowy, Odbiorca na żądanie 
Sprzedawcy zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy wysokością zapłaty z tytułu sprzedaży 
paliwa gazowego, którą Odbiorca uiściłby w okresie obowiązywania Umowy o cenie albo narzucie 
uwzględniającym koszt związany z realizacją obowiązku wynikającego z funkcjonowania przepisów 
o systemie wsparcia efektywności energetycznej a wysokością zapłaty z tytułu sprzedaży paliwa 
gazowego opartej o cenę albo narzut określony w umowie .  
6. Odbiorca zawiadomi Sprzedawcę o każdorazowej zmianie okoliczności faktycznych lub prawnych 
skutkujących utratą prawdziwości oświadczenia co do celu przeznaczenia nabywanego paliwa 
gazowego w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od zaistnienia takich okoliczności. W 
takim wypadku Sprzedawca dokona aktualizacji ceny albo narzutu zgodnie z dostarczonym nowym 
oświadczeniem, gdzie nowa cena albo narzut będzie obowiązywać od kolejnego Miesiąca gazowego 
po miesiącu, w którym skutecznie zawiadomiono Sprzedawcę.  
7. W przypadku niedochowania, w tym nieterminowego dochowania przez Odbiorcę obowiązku, o 
którym mowa w pkt. 5, stosuje się postanowienie pkt. 4. Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu 
różnicy zapłaty, o której mowa w pkt 3,4,5,6 w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 
Sprzedawcę właściwych faktur korygujących.  
8. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przekazanym Sprzedawcy „Oświadczeniem odbiorcy o 
przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego” będącym 
załącznikiem do Umowy, Paliwo gazowego w 100% jest przeznaczone albo nie jest przeznaczone do 
celów objętych zwolnieniem z podatku akcyzowego a przedmiotowe oświadczenie jest aktualne lub 
Odbiorca oświadcza, że jest Pośredniczącym Podmiotem Gazowym.  
Odpowiedź 25:  Nie dotyczy. 
 
Pytanie 26: Czy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania umowy będzie 
sam pozyskiwał białe certyfikaty na Towarowej Giełdzie Energii? Jeśli tak, to Wykonawca zwraca się 
z prośbą o przesłanie oświadczenia, że Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest na liście URE 
podmiotów, którzy sami rozliczają obowiązek związany z umorzeniem świadectw pochodzenia 
("BC").  
Odpowiedź 26: Nie, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie będzie pozyskiwał białych 
certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii dla przedmiotu umowy.  
 
Pytanie 27: Dotyczy formularza oferty – w pozycjach „cena za paliwo gazowe” należy podać cenę 
jednostkową za paliwo gazowe netto czy brutto ?  
Odpowiedź 27: W wierszu „cena za paliwo gazowe” należy podać wartość netto. 
 
Pytanie 28: Dotyczy załącznik nr. 2 do SIWZ. Wykonawca prosi o weryfikacje podanego 
szacunkowego wolumenu dla grupy taryfowej W-3.6. W załączniku nr. 8 Zamawiający podał 1 761 
287 kWh, natomiast zgodnie z załącznikiem nr. 2 po dodaniu wolumenu dla wszystkich PPG dla grupy 
taryfowej W-3.6 szacunkowy wolumen wynosi 1 846 387 kWh. Wykonawca prosi o wskazanie jaką 
wartość wolumenu należy przyjąć do prawidłowego wyliczenia oferty.  
Odpowiedź 28: Zamawiający wprowadzi zmiany do SIWZ w punktach: IV 6 i 7, XXVI 6 IPU Umowy 
Szczegółowej oraz poprawi załączniki nr 2 i 8 do SIWZ. 
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Pytanie 29: Wykonawca prosi o podanie kto jest sprzedawcą paliwa gazowego dla wszystkich PPG 
objętych postępowaniem przetargowym.  
Odpowiedź 29: Obecnymi dostawcami paliwa gazowego są PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (dla 
zadań 1, 2, 3, 5 i 6) oraz Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (dla zadania 4). 
 
Pytanie 30: Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 
Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa 
dystrybucji? W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych 
informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom. 
Odpowiedź 30: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
 

 

 

 

 


