
Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do dnia 29.03.2017 
 
Zamawiający – Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach informuje, że w niniejszym 
postępowaniu w dniach 27-29.03.2017 roku, wpłynęły pisma Wykonawców zawierające 
pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej jako Pzp, przedstawiam treść pytań 
Wykonawców, oraz odpowiedzi Zamawiającego: 
 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-6) 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: 
Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z treścią zawartą w punkcie 13 załącznika nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie zapisu pkt 4  ppkt 1) b. oraz 4  ppkt 1)c SIWZ.  
Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b prawo energetyczne od 01.01.2017r. nie 
obowiązuje stosowanie Taryfy Wykonawcy w postepowaniach prowadzonych w trybie 
prawa zamówień publicznych.  W związku z powyższym Wykonawca wnosi o dokonanie 
wszelkich zmian w pozostałej treści SIWZ (Załącznik Nr 6 do SIWZ – pkt.14, pkt. 18 ppkt 1) b i 
c). 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 62b ust.1 pkt 1 lit. C) ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne, 
Zamawiający nie wymaga aby taryfa oraz zmiana taryfy były zatwierdzone przez Prezesa 
URE, zarówno w zakresie cen netto paliwa gazowego jak i cen netto opłaty abonamentowej. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu pkt. 12 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez 
zastąpienie do poniższą treścią: 
„1. W okresie obowiązywania Umowy Odbiorca zobowiązany jest do odbioru Kontraktowej 
Ilości Obowiązkowej (KIO), określonej na podstawie następującej formuły: 

KIO = 80% ٭ IKs 
gdzie: 
IKs – oznacza skorygowaną  ilość kontraktową Paliwa gazowego, obliczaną wg formuły: 
IKs = IK – SW – NI 
gdzie: 
IK – oznacza sumę ilości umownej Paliwa gazowego określoną dla Obiektu,                        o 
której mowa w załączniku do Umowy.  
SW – oznacza nieodebrane ilości Paliwa gazowego, spowodowane działaniem siły wyższej. 
NI – oznacza niedostarczone ilości Paliwa gazowego (z powodu niezgodnych                   z 
Umową parametrów jakościowych i wielkości ciśnień). 



2. Jeżeli Odbiorca, w okresie obowiązywania Umowy, nie odbierze KIO ustalonej zgodnie z 
ust. 1, zobowiązany będzie wówczas do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za każdą 1 kWh 
Paliwa gazowego, stanowiącej różnicę między KIO                 a ilością faktycznie odebraną, w 
wysokości 75% ceny za Paliwo gazowe określonej w Umowie, obowiązującej w ostatnim dniu 
obowiązywania Umowy. 
3. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z ust. 2 w terminie 
czternastu (14) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy właściwego dokumentu księgowego 
zawierającego wyliczenie tej kary umownej. 
4. W przypadku, gdy w okresie po zawarciu Umowy a przed upływem pierwszych sześciu 
miesięcy od daty rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego do któregokolwiek z Obiektów 
określonych w załączniku do Umowy, dojdzie do jej rozwiązania lub gdy w tym terminie 
Odbiorca wypowie Umowę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca zapłaci 
Sprzedawcy karę umową w wysokości 15% iloczynu zamówionych ilości Paliwa gazowego dla 
poszczególnych miesięcy obowiązywania Umowy określonych w załączniku do Umowy oraz 
ceny za Paliwo gazowe w wysokości określonej w załączniku do Umowy, obowiązującej w 
dniu rozwiązania Umowy albo, jeżeli Odbiorca rozliczany jest w oparciu o cenę zawarta w 
Taryfie, ceny Paliwa gazowego określonej w Taryfie obowiązującej w ostatnim dniu 
obowiązywania Umowy. Jeżeli ceny za Paliwo gazowe określone w załączniku do Umowy 
albo ceny za Paliwo gazowe określone w Taryfie obowiązującej                      w ostatnim dniu 
obowiązywania Umowy są różne dla poszczególnych Obiektów, wówczas wysokość kary 
umownej oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi               w powyższym zdaniu, przy czym 
wysokość kary umownej obliczana będzie                       w oparciu o cenę za Paliwo gazowe dla 
poszczególnych Obiektów obliczoną jako średnią ważoną  ilością Paliwa gazowego 
określonego w załączniku do Umowy dla wszystkich Obiektów. 
5. W przypadku, gdy w okresie po upływie pierwszych sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia 
dostarczania Paliwa gazowego do któregokolwiek z Obiektów określonych w załączniku do 
Umowy dojdzie do rozwiązania Umowy lub gdy w tym terminie Odbiorca wypowie Umowę z 
przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umową w 
wysokości różnicy pomiędzy wysokością opłat z tytułu sprzedaży Paliwa gazowego, które 
Odbiorca uiściłby                 w okresie obowiązywania Umowy w oparciu o ceny taryfowe, a 
wysokością opłat             z tytułu sprzedaży Paliwa gazowego pobranych od Odbiorcy w 
okresie obowiązywania Umowy w oparciu o cenę Paliwa gazowego wskazaną w załączniku 
do Umowy. 
6. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z ust. 4 albo 5 w 
terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy właściwego dokumentu 
księgowego zawierającego wyliczenie tej kary umownej.  
7. Kary, o której mowa w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5” ?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisu punktu 12 w Załączniku nr 6 do SIWZ 
 
Pytanie 4: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu pkt. 17 Załącznika nr 6 do SIWZ 
poprzez zastąpienie do poniższą treścią: 
„Termin płatności faktury - nie mniej niż 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę.”   
 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu pkt.17 w Załączniku nr 7 do SIWZ 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 
 
Pytanie 6: 
Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załączników nr 4 i nr 5  do SIWZ w wersji 
edytowalnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia Załącznik numer 4 i numer 5 do SIWZ w wersji edytowalnej. 
http://perla.nowiny.com.pl/oip/przetarg-paliwo-gazowe/ 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający może zadeklarować i zobowiązać się w umowie do wykorzystania minimum 
60% szacowanej ilości paliwa gazowego? 
 Zamawiający przystępując do realizacji postępowania w myśl ustawy PZP zobowiązany jest 
do jak najdokładniejszego oszacowania przedmiotu zamówienia, na którego zakup się 
decyduje. Ponadto określenie minimalnego poziomu 60% wykorzystania paliwa gazowego 
pozwala Wykonawcy zabezpieczyć wymaganą ilość oraz stworzyć bardziej korzystną i 
dokładniejszą kalkulację ceny dla Zamawiającego.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający może zadeklarować i zobowiązać się w umowie do wykorzystania minimum 
60% szacowanej ilości paliwa gazowego. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy niezbędne dokumenty oraz dane do 
zgłoszenia umowy dostawy paliwa gazowego (przeprowadzenia skutecznej procedury 
zmiany sprzedawcy) w wersji edytowalnej (dokument Excel), zgodnie z wymogami 
właściwego dla Zamawiającego OSD. 
Ponadto wykonawca prosi o udostępnienie następujących danych dla wszystkich punktów 
poboru gazu: 
- moc umowna, 
- moc przyłączeniową, 
- ID punktu wyjścia 
- Numer aktualnie obowiązującej umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy, wszystkie niezbędne dokumenty 
potrzebne do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy w wersji nieedytowalnej.  
Zamawiający udostępnia następujące dane dla wszystkich (jednego) punktu poboru gazu: 
- moc umowna: 711 kWh/h 
- moc przyłączeniowa: 90 m3/h 

http://perla.nowiny.com.pl/oip/przetarg-paliwo-gazowe/


- ID punktu wyjścia: 005195606 
- numer aktualnie obowiązującej umowy: 500/O/UH2/5/13 
 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów droga korespondencyjną? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający posiada ID punktu wyjścia dla wszystkich PPG? Są to dane niezbędne w 
procesie zmiany sprzedawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada ID punku wyjścia dla wszystkich PPG – numer punktu poboru. 
- ID punktu wyjścia: 005195606 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wzorze powszechnie 
stosowanym przez Wykonawcę? Wzór Wykonawcy zawiera wszystkie zapisy wymagane 
przepisami prawa oraz jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu procesu zmiany 
sprzedawcy. Zastosowanie wzoru Wykonawcy jest niezbędne w celu realizacji zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy, której treść jest zgodna z wymaganiami 
określonymi w punkcie 2a rozdziału XVII SIWZ. 
 
Pytanie 12: 
Jaki jest okres wypowiedzenia dotychczasowych umów oraz na kim będzie spoczywał 
obowiązek ich wypowiedzenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający związany jest Umową kompleksową zawartą z Polskim Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem SA w Warszawie w której określono zasady zmiany dotychczasowego 
Sprzedawcy, która ulega rozwiązaniu z końcem Miesiąca gazowego następującego po 
Miesiącu gazowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy. 
Obowiązek wypowiedzenia umowy będzie spoczywał na Wykonawcy zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia w rozdziale 3 SIWZ. 
 
Pytanie 13: 
Jakie wartości przyjął Zamawiający do wyliczenia wartości w wierszu 3 w tabeli formularza 
cenowego (opłata dystrybucyjna stała)? 
 
 
Odpowiedź: 



Zamawiający przyjął wartości w formularzu cenowym na podstawie danych historycznych z 
faktur otrzymanych od obecnego Sprzedawcy za okres od 05.01.2016 do 31.12.2016 roku. 
Szacunkowa ilość jednostek miary w kolumnie 4 wiersz 3, wynosi 9851847. 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności liczony był od daty wystawienia fv? W 
celu poprawnego funkcjonowania systemu bilingowego niezbędne jest aby termin ten 
liczony był od wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15: 
Czy postepowanie dotyczy tylko 1 punktu poboru gazu? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 16: 
Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów 
lojalnościowych? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich  promocji to czy  okres ich 
obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający związany jest aneksem do Umowy kompleksowej na warunkach specjalnych a 
jego termin zakończenia upływa dnia 31.05.2017 roku. Zamawiający nie jest członkiem 
programów lojalnościowych. 
 
Pytanie 17: 
Czy Zamawiający ma zawarte aneksy dotyczące zmiany sprzedawcy w trybie   miesięcznym, 
(dotyczy to umów zawartych przed 2013 r. oraz punktów poboru rozliczanych w grupach 
taryfowych od W-5 wzwyż)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający związany jest Umową kompleksową zawartą dnia 23.01.2013 roku. 
 
Pytanie 18: 
Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 19: 
Czy Zamawiający akceptuje postanowienia Art. 62b. Ustawy Prawo Energetyczne, który 
stwierdza, że dla Odbiorców końcowych, dokonujących zakupu paliwa gazowego w trybie 
zamówień publicznych, Taryfy Wykonawców nie są ustalane oraz ma świadomość braku 
konieczności    podawania    stawek    abonamentu    zgodynch    z    Taryfą?    W    związku z 



postanowieniami wyżej wymienionego artykułu wnosimy o usunięcie z rozdziału XVI SIWZ 
punktów 4. 1) b. i c. oraz punktów 18. 1) b. i c. Istotnych Postanowień Umowy tj.: 
„b. zmiany ceny netto paliwa gazowego w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie 
Wykonawcy, o ile zatwierdzone stawki będą niższe niż stawki przedstawione w ofercie 
Wykonawcy, 
c. zmiany ceny netto opłat abonamentowych w zatwierdzonej, po zawarciu umowy, przez 
Prezesa URE Taryfie Wykonawcy, o ile obowiązek zmiany w zakresie zmiany 
zabonamentowej wynika z przepisów obowiązujących Wykonawcę”, 
a także modyfikację punktu 14. Istotnych Postanowień Umowy tj. zmianę na poniższy: 
„14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliwa 
gazowego dokonywane będzie na podstawie rzeczywistego ilościowego zużycia według  cen i 
stawek zawartych w ofercie Wykonawcy." 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź jak w pytaniu numer 2 
 
Pytanie 20: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie 
obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia 
wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)"? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę ceny w przypadku zmian przepisów 
powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia 
wykonawcy, tylko i wyłącznie w przypadku okoliczności i w zakresie wskazanych w punkcie 
18 załącznika 6 SIWZ. 
 
Pytanie 21: 
Czy w formularzu cenowym w kolumnie 4 wersz 3 szacunkowa ilość jednostek miary dla 
Opłaty dystrybucji stałej nie powinna wynosić 9 880 056, zgodnie z obliczeniami: 579dni x 
24h x 711 kWh/h? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu numer 13. 
 
 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach 
Jacek Kania 


