
 

 

 

    Otwock,  dnia 23.05.2017r.  

ZP 6 - 2017 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby  

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), (dalej ustawy Pzp.) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz 

z odpowiedziami.  

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 11 Załącznika nr 4 do SIWZ poniższym 

zapisem: 

„11. Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie 

rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach 

Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w okresach ustalonych w Taryfach 

Wykonawcy i OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe stanowić będzie iloczyn ceny 

(wg ceny wskazanej w formularzu ofertowym) oraz ilości zużytego paliwa gazowego”. 

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b Prawo Energetyczne od 01.01.2017 r. nie 

obowiązuje stosowanie Taryfy Wykonawcy w postępowaniach prowadzonych w trybie Prawa 

zamówień publicznych. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodę na zastąpienie zapisu pkt 11 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 13 Załącznika nr 4 do SIWZ poniższym 

zapisem: 



 

 

„13. Należności regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 13 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 14 Załącznika nr 4 do SIWZ poniższym 

zapisem: 

„14. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury”. 

W przypadku braku zgody czy Zamawiający uzna za datę wpływu faktury dzień otrzymania 

faktury drogą elektroniczną? 

Wykonawca wnosi o zapis, aby termin faktury był płatny od dnia wystawienia, Wykonawca 

może zaproponować Zamawiającemu dodanie dodatkowych np. 7 dni do terminu płatności. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 14 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 15 Załącznika nr 4 do SIWZ poniższym 

zapisem: 

„15. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 15 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

5. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt 19 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

W przypadku braku zgody, czy warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca wystawi notę 

odsetkową z określeniem terminów zwłoki oraz wysokości naliczonych kwot. 

 

Odp.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wystawi notę odsetkową  

z określeniem terminów zwłoki oraz wysokości naliczonych kwot. 

 

6. Dotyczy pkt 21 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

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. W innym przypadku żaden z Wykonawców nie będzie 

w stanie podać udostępnić takich informacji. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 21 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający posiada korektor objętości CMK-02 COMMON. Tym samym Zamawiający 

podtrzymuje stanowisko określone w pkt 21 załącznika nr 4, tzn.  wymogu, aby wraz z fakturą 

był dostarczany wydruk odczytów dobowych obejmujący przede wszystkim zużycie gazu  

w kWh lub m3 oraz maksymalny pobór w kWh/h lub m3/h. 

 

7. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt 23, 24, 25 oraz 26 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 23, 24, 25 oraz 26  Załącznika nr 4 do 

SIWZ. 

 

8. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu pkt 27 lit. B) Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b Prawo Energetyczne od 01.01.2017 r. nie 

obowiązuje stosowanie Taryfy Wykonawcy w postępowaniach prowadzonych w trybie Prawa 

zamówień publicznych. 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na usunięcie pkt 27 lit. b) Załącznika nr 4 do SIWZ. Fakt,  

iż zgodnie z przytoczonym przepisem taryfy nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE nie 

oznacza konieczności usunięcia przedmiotowego zapisu. 

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 30 Załącznika nr 4 do SIWZ poniższym 

zapisem: 

„30. Postanowienia wymienione w pkt 27 i 28 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

Powyższy zapis nie dotyczy zmian określonych w pkt 27 lit. a), g), j) oraz w pkt 28 lit. c) zmiany 

te, nie wymagają negocjacji ani sporządzenia aneksu do umowy oraz będą obowiązywały od dnia 

wejścia w życie nowych stawek”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu pkt 31 Załącznika nr 4 do SIWZ poniższym 

zapisem: 

„31. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmian, o 

których mowa w pkt. 27 i 28 najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów umożliwiających 

wprowadzenie tych zmian/tej zmiany. Wniosek winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz 

z uzasadnieniem oraz z załączeniem dokumentów/dowodów niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy propozycje te spełniają przesłanki umożliwiające dokonanie zmian umowy. 

Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego 

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku lub wystosuje wezwanie do uzupełnienia 

wniosku wstrzymuje czas na zajęcie stanowiska przez Zamawiającego. W przypadku 

uwzględnienia wniosku strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy i 

jego zawarcia, przy czym zmiana, o której mowa w pkt 27 lit. a), e) g), j) oraz w pkt 28 lit. c) nie 

wymaga aneksowania umowy”. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11. Dotyczy pkt 2 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca prosi o określenie, o ile procent może ulec zmniejszenie lub zwiększenie wolumenu 

podstawowego. 

 

Odp.: Zamawiający nie planuje zmniejsza bądź zwiększenia wolumenu podstawowego  

w znacznym stopniu. Wahania pomiędzy zamówienia podstawowych, a mniejszą/większą 

ilością gazu uwarunkowane są od szeregu czynników niezależnych od Zamawiającego,  

np. czynniki atmosferyczne, wobec czego procentowe określenie zmniejszenia lub zwiększenia 

nie jest możliwa. 

 

12. Wykonawca prosi o umieszczenie załączników w formie edytowalnej. 

 

Odp.: Zamawiający umieści załączniki w wersji edytowalnej. 

 

13. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

 



 

 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający jest podmiotem leczniczym, o których mowa  

w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych 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? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

15. Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie 

podanym w SIWZ? Jaki jest okres wypowiedzenia ww. umów lub aneksów. 

 

Odp.: Zamawiający nie posiada umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie podanym 

w SIWZ. 

  

16. Wykonawca prosi o podanie do jakiej grupy taryfowej OSD jest zakwalifikowany punkt poboru 

paliwa gazowego. 

 

Odp.: Zamawiający informuje, iż jest punkt poboru paliwa gazowego jest zakwalifikowany do 

grupy taryfowej W-6A.1. 

 

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ termin 

składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

  

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje treść te informacje na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

  


