
 

 

    Otwock,  dnia 26.09.2018r.  

ZP 3 - 2018 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby  

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA 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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), (dalej ustawy Pzp.) Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Wykonawca prosi informację, czy obecna umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego 

zawarta jest na czas określony?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż obecna umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawarta 

jest na czas określony. 

 
Pytanie 2. 

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż jest podmiotem leczniczym, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

 

 
 

Pytanie 3. 



 

 

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”.  

Cena jednostkowa paliwo gazowego oraz stawka opłaty abonamentowej będą stałe przez cały 

okres obowiązywania umowy (wg stawek przedstawionych w Formularzu cenowym) z 

zastrzeżeniem zapisów pkt 27 lit. a), g). 

Zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018 

poz.755 t.j) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach 

domowych,  z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwo energetyczne do 

zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych dotyczy 

wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy 

prawo energetyczne. 

Wykonawca informuje, że cennik, który jest Cennikiem Sprzedawcy nie podlega zatwierdzaniu w 

trybie wynikającym z ustawy Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 

marca 2018 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 

obrocie paliwami gazowymi. Cennik ten jest zatwierdzany przez Zarząd Spółki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 
Pytanie 4. 

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”.  

W dniu podpisania umowy nr rachunku nie jest jeszcze znany. 

Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na brak informacji o numerze rachunku bankowego w 

umowie. Wykonawca wyraża zgodę na dodanie do pkt 13 Załącznika nr 4 do SIWZ zapisu: Zmiana 

numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do  Umowy, lecz 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez 

Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy. 

 
Pytanie 5. 

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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ. 

 
Pytanie 6. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na dodanie do pkt 12 Załącznika nr 4 do SIWZ 

„Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres: 

sekretariat@zozmswia.pl.  Zmiana adresu poczty mailowej Zamawiającego nie wymaga 

sporządzenia aneksu do  Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Wykonawcy i staje się skuteczna 

z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

 
Pytanie 7. 

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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 8. 

Zamawiający 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. 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 9. 

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.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż 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. 

 
Pytanie 10. 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 23, 24, 25 oraz 26 Załącznika nr 4 

do SIWZ. 

 
Pytanie 11. 

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

Zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018 

poz.755 t.j) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach 

domowych,  z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwo energetyczne do 

zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych dotyczy 

wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy 

prawo energetyczne. 



 

 

Wykonawca informuje, że cennik, który jest Cennikiem Sprzedawcy nie podlega zatwierdzaniu w 

trybie wynikającym z ustawy Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 

marca 2018 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 

obrocie paliwami gazowymi. Cennik ten jest zatwierdzany przez Zarząd Spółki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż 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. 

 
Pytanie 12. 

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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastąpienie zapisu pkt 30 załącznika nr 4. 

 
Pytanie 13. 

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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14. 

Wykonawca prosi o umieszczenie załączników w formie edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż umieści załączniki w formie edytowalnej. 

 
Pytanie 15. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w pkt 27 lit. e) Załącznika nr 4 do SIWZ poniższym 

zapisem: 

„e) zmiana mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc, pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Operatora systemu dystrybucyjnego” 

Wykonawca informuję, że zmiana mocy umownej może odbyć się tylko i wyłącznie pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez OSD. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 
Pytanie 16. 

W celu potwierdzenia Państwa pozytywnego standingu finansowego bardzo prosimy o przesłanie: 

1.            Zatwierdzone sprawozdanie roczne za rok 2017r. wraz z opinią biegłego (jeżeli podlegało 

ocenie przez biegłego rewidenta) 

2.            Sprawozdanie F01 za 2 Q2018r. oraz za 2Q2017r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. Sprawozdania finansowe Zamawiającego są dostępne 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

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

zmiany treści SWIZ na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp poprzez zmianę terminu składania i otwarcia 

ofert.  

Oferty należy składać w SPZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 

05-400 Otwock, w sekretariacie w terminie do 01 października 2018 r. godz. 12:00 Zamawiający 



 

 

zwraca ofertę, która została złożona po terminie.   

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 października 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3, sala konferencyjna. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ 

na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


