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Odpowiedź na pytania z dnia 17 czerwca 2019 r. 

Pytanie 1: 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem akcyzy czy też jest 

zwolniony od podatku akcyzowego? Czy cena w formularzu cenowym powinna zawierać akcyzę? 

 

Odpowiedź 1: 

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

zawierać akcyzy. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego dla 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 2: 

Aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego dla Zamawiającego jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. 

 

Pytanie 3: 

Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie obowiązujących umów? 

 

Odpowiedź 3: 

Wszystkie umowy są zawarte na czas określony. 

 

Pytanie 4: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników 1 oraz 2 w formie edytowalnej. 

 

Odpowiedź 4: 

Załączniki zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom 

końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których łączna moc 

zamówiona przekracza 5 MW? 

 

Odpowiedź 7: 

Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez 50 Zamawiających, a Miejski Zakład Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu został przez pozostałych zamawiających upoważniony do 

przeprowadzenie postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Spośród 

wszystkich Zamawiających tylko Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest 

przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do 

sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których łączna moc zamówiona przekracza 5 MW 
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Pytanie 8: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzależnienie terminu wystawienia faktur od dnia otrzymania 

danych pomiarowych od OSD lub doprecyzowania „Do dziesiątego (10) dnia roboczego miesiąca 

następującego….”. W ocenie Wykonawcy zapis w aktualnym brzmieniu może nie zostać dochowany 

nie z winy Wykonawcy, a OSD który ma czas na przekazanie danych liczonych w dniach roboczych, 

co ma znaczenie np. w miesiącu maju, gdzie na początku miesiąca są dni wolne. Dodatkowo 

Wykonawca musi przekazane dane sprawdzić, wprowadzić do systemu i dopiero wystawić faktury. 

 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający zmieni zapis punktu IV.8 SIWZ. 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający przekaże, w wersji edytowalnej, wybranemu Wykonawcy, przed podpisaniem 

umowy niezbędnych danych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy tj. numer punktu 

poboru OSD, adres punktu poboru, grupy taryfowej, mocy umownej wyrażonej w kWh oraz 

prognozowanego zużycia wyrażonego w kWh. 

 

Odpowiedź 9: 

Każdy z odbiorców indywidualnie przekaże dane i dokumenty niezbędne do zmiany sprzedawcy (w 

wersji edytowalnej) przed podpisaniem umowy. 

 

Pytanie 10: 

Wykonawca informuje, że może udostępnić Zamawiającemu za pośrednictwem Operatora dostęp do 

Portalu E-ZUD, w którym Zamawiający będzie miał dostęp na bieżąco do danych dotyczących 

zużycia gazu w poszczególnych dniach miesiąca rozliczeniowego oraz sumę zużycia gazu w miesiącu 

rozliczeniowym z zastrzeżeniem, że Zamawiający w układach pomiarowych ma zamontowane 

rejestratory lub przeliczniki. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie? 

 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający wyraża zgodę, jeśli faktury dla punktów poboru bez zainstalowanych rejestratorów i 

przeliczników będą zawierały dane dotyczące stanów licznika, miesięcznego zużycia gazu oraz 

jakości gazu. 

 

Na pytanie 5 i 6 odpowiedzi zostaną udzielone w późniejszym terminie. 

 

 

 

 

 


