
 

 

    Otwock,  dnia 06.11.2018r.  

ZP 6 - 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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), (dalej ustawy Pzp.) Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.1 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 nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.1  

na postawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. Zamawiający wymaga bezwzględnego 

dostarczania za pomocą poczty tradycyjnej faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe 

wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego oraz wersję elektroniczną tejże faktury w celach 

statystycznych na adres mail wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 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”. 

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 3. 

Dotyczy Załącznika nr 2 – Oferta Przetargowa, Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu:  

„13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy zwrotu wadium: 

………...................................................................................................................” 

Wykonawca wyjaśnia, że w dniu składania oferty nr rachunku do rozliczeń z Zamawiającym nie jest 

jeszcze znany. 

Odpowiedź: 

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

 

Pytanie 4. 

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 5. 

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 6. 

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

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 21 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca informuje, że nie będzie w stanie spełnić tego warunku. 

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 8. 

Wykonawca 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 9. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów pkt 30 i 31 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w IPU tak, aby zmiany umowy na skutek 

okoliczności wskazanych w pkt 27 i 28 nie były zależne od zgody Zamawiającego. Wykonawca 

wskazuje, że nie może ponosić ewentualnego ryzyka zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (w szczególności zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, 

zmiany stawek opłat dystrybucyjnych). 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10. 

Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opłaty 

z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłat z tytułu 



 

 

niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, 

IRiESD”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu dotychczasowych parametrów określających moc 

umowną i maksymalną osiągniętą w danym okresie czasu nie doszło do przekroczenia mocy 

umownej, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję ujętą w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 11. 

Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym Sprzedawcą? 

Odpowiedź:  

Zamawiający ma podpisaną umowę z ONICO ENERGIA spółka z o.o. Spółka komandytowo – 

akcyjna. 

 

Pytanie 12. 

Wykonawca prosi o informację czy dotychczasowe umowy wymagają wypowiedzenia i kto jest za 

to odpowiedzialny? 

Odpowiedź:  

Zapisy SIWZ wskazują, iż Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy, tj. złożenia w imieniu Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

wniosku w sprawie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 13. 

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 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. 

 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


