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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  

o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. „Dostawa gazu 

ziemnego”  znak sprawy 19/2020. 

 
W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 21.12.2020r.  dotyczącym treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 1843 z późn. 
zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o informację kto jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego dla kotłowni  
z zamówienia. Jeśli jest to Polska Spółka Gazownictwa to z jakiego obszaru taryfowego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego dla kotłowni  
z zamówienia jest Polska Spółka Gazownictwa z warszawskiego obszaru taryfowego. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.  
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupach   taryfowych od W-5.1 
wzwyż (grupy taryfowe, gdzie moc umowna wynosi powyżej 110 kWh/h)  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 z faktur wstępnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek.  
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu Rozdziału 18 SIWZ lit. e) poniższym zapisem: 
„Dostawy odbywać się będą w okresie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. z zastrzeżeniem, 
że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową 
dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy”. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z IRiESDE PSG  nie jest możliwa dostawa paliwa gazowego bez skutecznego 
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. W związku z tym taki zapis nie jest konieczny. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy 
wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest 
korzystna? Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu 



Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek 
dystrybucyjnych przez cały okres. 
 
Odpowiedź: 
Wysokość opłaty dystrybucyjnej stałej i zmiennej jest związany z taryfą OSD, która jest zatwierdzana 
przez URE i nie jest zależna ani od Zamawiającego ani od Sprzedawcy. W związku  
z tym Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości tej opłaty. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej zmiany 
podatku VAT oraz podatku akcyzowego, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne  dla 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku 
VAT oraz podatku akcyzowego. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postępowaniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych. 
 
Pytanie nr 8 
Wykonawca prosi o możliwość przesłania oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej. 
 
Propozycja odpowiedzi: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy wniosek. 
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