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Odpowiedź na pytania z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1, W-

6.1, W-7A.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 1: 

Tak. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy pkt 17 Istotnych Postanowień Umowy Szczegółowej: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na poniższy: 

“17. Termin płatności faktury – 14 dni, biegnie od daty wystawienia faktury” 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca prosi o podanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, wraz z podaniem 

Oddziału dystrybucyjnego dla wszystkich punktów objętych postępowaniem? 

 

Odpowiedź 3: 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów objętych postępowaniem jest Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Zabrzu. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy pkt. 27 ppkt. a i b Istotnych Postanowień Umowy Generalnej: 

Wykonawca wnosi, aby zmiany w pkt a) i b) były na poziomie do 10% łącznego wycenianego 

wolumenu, lub określenie maksymalnej wartości procentowej na inny wskazanym przez 

Zamawiającego poziomie co umożliwi oszacowanie ryzyka przy wycenie, a w konsekwencji 

przedstawienie Zamawiającemu korzystniejszej cenowo oferty. 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 27 ppkt. a i b Istotnych Postanowień Umowy 

Generalnej. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy generalnej w formie korespondencyjnej ?  

 

Odpowiedź 7: 

Nie. 
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Pytanie 9: 

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 9: 

Każdy z członków grupy zakupowej uzupełni numer PPG  wraz z wnioskiem o którym mowa w 

pkt.22 a) Istotnych Postanowień Umowy Generalnej. 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy formularza oferty – czy w wierszu „cena za paliwo gazowe” należy podać wartość netto czy 

brutto ? 

 

Odpowiedź 10: 

W wierszu „cena za paliwo gazowe” należy podać wartość netto. 

 

Pytanie 11: 

Wykonawca prosi o informację, czy Załącznik nr 8 powinien zostać dołączony do oferty? 

 

Odpowiedź 11: 

Zgodnie z pkt. XVIII ppkt.4 SIWZ Wykonawca nie ma obowiązku załączać kalkulatora do oferty. 

 

Pytanie 12: 

Dotyczy zapisu pkt. 7 Istotnych Postanowień 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. 

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 ppkt a lub b Wykonawca 

informuje, że obowiązek nominacji zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

spoczywa na Zamawiającym. 

 

Odpowiedź 12: 

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. 
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Pytanie 13: 

Wykonawca prosi o informację czy w przypadku przystąpienia do wszystkich zadań Zamawiający 

dopuszcza wpłatę wadium w formie pieniężnej jednym przelewem opiewającym na łączną kwotę za 

wszystkie zadania? 

 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający dopuszcza wpłatę wadium w formie pieniężnej jednym przelewem opiewającym na 

łączną kwotę za wszystkie zadania. 

 

Pytanie 14: 

Wykonawca prosi o informację czy we wszystkich zadaniach cena jednostkowa paliwa gazowego 

powinna zawierać koszt białych certyfikatów? 

 

Odpowiedź 14: 

Tak. 

 

Pytanie 15: 

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 15: 

Nie. 

 

Pytanie 16: 

Wykonawca zwraca się prośbą o doprecyzowanie czy podmioty biorące udział w postępowaniu w 

odniesieniu do wszystkich punktów poboru gazu objętych postępowaniem, są płatnikami podatku 

akcyzowego oraz czy do ceny paliwa gazowego dla wszystkich zadań należy w związku z tym 

doliczyć akcyzę ? 

 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający jest zwolniony od podatku akcyzowego. Cena w formularzu cenowym nie powinna 

zawierać akcyzy. 

 

 

Odpowiedzi na pytanie nr 5,6 i 8 zostaną udzielone w późniejszym terminie. 


