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Dot.: Przetarg - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. 
 
 
Szanowni Państwo 
 

w związku ogłoszonym przez Państwa w dniu 26.10.2015 r. postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego znak: PN/4/2015 pn.: ,,Kompleksowa dostawa 
gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. 
Warszawy w dzielnicy Ursus”, na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść zapytań.  

1. Wykonawca prosi o modyfikację treści pkt 1 Rozdział I oraz Załącznik nr 1 do SIWZ – 
opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie szacunkowej ilości zamawianego paliwa 
gazowego dla punktów poboru gazu w jednostkach energii tj. kWh/h lub o podanie 
współczynnika konwersji dla przeliczenia m3 na kWh lub w przypadku mocy umownej 
kWh/h. 
Odp. Zamawiający zaleca zastosowanie współczynnika konwersji w wysokości 11,264 
kWh/h (współczynnik zastosowany w okresie 30.09.2015 - 31.10.2015 r.). 
 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych Umów Kompleksowych Dostarczania 
Paliwa Gazowego dla punktów poboru paliwa gazowego Zamawiającego, zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia....? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie odrębnych umów kompleksowych dla 
punktów poboru paliwa gazowego. 
 

3. Dotyczy treści pkt 1 Rozdział XIII SIWZ  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości opłaty abonamentowej 
w trakcie trwania umowy w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 
nowej Taryfy Wykonawcy?  
Wykonawca wyjaśnia, iż w trakcie trwania umowy może zagwarantować jedynie stałą 
niższą cenę za paliwo gazowe. Zmiana ceny nastąpi jedynie w przypadku obniżenia 
ceny za paliwo gazowe, w wyniku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy. Brak zgody uniemożliwi Wykonawcy złożenie 
konkurencyjnej oferty.  

 
W związku z tym Wykonawca prosi o dodanie do treści pkt 1 Rozdział XIII, ponieważ 
Zamawiający wskazał jedynie zmianę cen jednostkowych netto w przypadku 
wprowadzenia do stosowania nowych Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
poprzez dodanie punktów o następującej treści: 
 
„7) w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej 
Taryfy Wykonawcy, wprowadzającej zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych 
w rozliczeniach z Zamawiającym dopuszcza się zmiany cen i stawek paliwa gazowego i 
opłaty abonamentowej z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe – wg ceny 
określonej w formularzu ofertowym. 
 
8) w przypadku wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy Wykonawcy, określającej 
cenę Paliwa Gazowego w wysokości niższej niż cena określona w przedłożonej ofercie, 
do rozliczeń zostaną przyjęte nowe niższe ceny taryfowe za paliwo gazowe. 
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie pkt. 7) i 8) w następującym 
brzmieniu:  
7) w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy 
Wykonawcy, wprowadzającej zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych 
w rozliczeniach z Zamawiającym dopuszcza się zmiany cen i stawek paliwa gazowego i 
opłaty abonamentowej z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe oraz opłatę 
abonamentową – wg ceny określonej w formularzu ofertowym. 
8) w przypadku wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy Wykonawcy, określającej 
cenę Paliwa Gazowego oraz opłaty abonamentowej w wysokości niższej niż cena 
określona w przedłożonej ofercie, do rozliczeń zostaną przyjęte nowe niższe ceny 
taryfowe za paliwo gazowe i opłatę abonamentową.. 
 
 

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w całości treści Załącznika nr 9 do SIWZ  - 
Wzór umowy i wyrazi zgodę na podpisanie umów w sprawie Zamówienia publicznego 
– odrębnie dla każdego z punktów poboru paliwa gazowego, na wzorcu Umowy wraz 
z Ogólnymi Warunkami Umowy zaproponowanej przez Wykonawcę (wzór Umów wraz 
z OWU w załączeniu)?. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy na wzorcu Umowy wraz  
z OWU. 

 
5. Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany cen 

jednostkowych paliwa gazowego, opłaty abonamentowej w okresie trwania umowy, 
w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy 
Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wprowadzających zmianę cen 
i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym?. 
Odpowiedź zawarta w pkt. 3 

 
6. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie w całości treści pkt 2 Rozdział XIII SIWZ tj.: 
„Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, 
stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich 
zmian” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

 
7. Dotyczy treści pkt 4 § 4 Załącznika nr 9 do SIWZ. 

Wykonawca prosi doprecyzowanie treści, poprzez dodanie następującego zapisu:” 
„….powiększonych o wysokość podatku akcyzowego”. 
Wykonawca wyjaśnia, iż powyższe będzie zgodne z treścią pkt 1 Rozdział III SIWZ. 
 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 
 

8. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 1 ust. 2, tj.:  

„Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 89, poz. 625, z późn. zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., zwanej dalej 
:Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej 
Umowy oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).” 

poprzez zastąpienie go treścią:  

„Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami 
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ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 
z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisami 
Kodeksu Cywilnego, postanowieniami Umowy, zgodnie z Taryfą Wykonawcy w zakresie 
obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PSG Sp. z 
o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla 
odpowiedniej grupy taryfowej”?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie  § 1 ust. 2 załącznika nr 9 do 
SIWZ: 

„Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 
z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisami 
Kodeksu Cywilnego, postanowieniami Umowy, zgodnie z Taryfą Wykonawcy w zakresie 
obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PSG Sp. z 
o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla 
odpowiedniej grupy taryfowej, zasadami określonymi w koncesjach oraz w oparciu o ustawę 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 
zm.)” 

 

9. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 1 ust. 4, tj.: 

„Usługa dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w obiektach, 
o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego - ……… (zwanego dalej 
OSD).” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w Obiekcie,  
o którym mowa w …. ust. …., będzie wykonywał Operator systemu dystrybucyjnego. Dla 
potrzeb Umowy kompleksowej jest to Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000374001,  
NIP: 5252496411, REGON: 142739519”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

10. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 1 ust. 7, tj.: 

„Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zakwalifikowany jest do grupy 
taryfowej W-5 dla obiektów poz. 2 i poz2 i poz. 3 w załączniku nr 1 do umowy i do 
grupy taryfowej W-6A dla obiektu poz. 1 w załączniku nr 1 do umowy .”  

poprzez zastąpienie go treścią: 

W dniu zawarcia Umowy kompleksowej Odbiorca jest zakwalifikowany, zgodnie  
z zasadami zawartymi w Taryfie, do grupy taryfowej Sprzedawcy ……… i do grupy 
taryfowej OSD ………? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

11. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 2 ust. 1, tj.: 

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa gazowego – gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu wskazanym w zestawieniu obiektów 
Zamawiającego stanowiącym załącznik nr …. Do Umowy, do instalacji znajdującej się 
w obiektach Zamawiającego wymienionych w tym załączniku.” 



 

 
4 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe …………………, przy ciśnieniu 
nie niższym niż ………., do instalacji znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy na adres: 
..................................... ul. ............................... nr............ oraz przenosić na Odbiorcę 
własność dostarczonego mu Paliwa gazowego”? 

Odp. Nie ma zapisu w takim brzmieniu. 

 

12. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę w treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 2 ust. 2  

„2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) dostarczania paliwa gazowego z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 3 niniejszej umowy, 
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń, 
3) udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od właściwego OSD danych 

pomiarowo – rozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego do 
instalacji znajdujących się w obiektach objętych Umową.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

Sprzedawca zobowiązany jest do:  

1. dostarczania Paliwa gazowego o cieple spalania oraz parametrach jakościowych 
określonych w Taryfie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi 
w Umowie kompleksowej; 

2. dostarczania Paliwa gazowego o ciśnieniu wskazanym w Umowie kompleksowej; 

3. zapewnienia sprawdzenia, przez Operatora na żądanie Odbiorcy, prawidłowości 
działania Układu pomiarowego, którego Operator jest właścicielem, nie później niż 
w ciągu czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia żądania; 

4. zapewnienia na żądanie Odbiorcy zlecenia przez Operatora niezależnemu laboratorium 
posiadającemu akredytację jednostki certyfikującej uzyskaną zgodnie z odrębnymi 
przepisami sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego. Układ 
pomiarowy powinien zostać przekazany do badania laboratoryjnego w terminie siedmiu 
(7) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Odbiorcę; 

5. umożliwienia Odbiorcy zlecenia wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio 
Układu pomiarowego, w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania wyniku badania 
laboratoryjnego, o którym mowa w ust. 1.4 powyżej; 

6. sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych Paliwa gazowego, wykonując 
odpowiednie pomiary; 

7. pokrycia kosztów badań, o których mowa w punkcie II ust. 1.6 oraz udzielenia Odbiorcy 
bonifikaty w wysokości ustalonej w Taryfie w przypadku stwierdzenia niezgodności 
jakości Paliwa gazowego z Umową kompleksową; 

8. przyjmowania od Odbiorcy zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania Paliwa 
gazowego; 

9. terminowego rozpatrzenia wniosków i reklamacji Odbiorcy i udzielenia odpowiedzi;  

10. dokonania korekty rozliczeń z Odbiorcą, na zasadach określonych w Taryfie, 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu Układu 
pomiarowego albo w razie przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań Układu 
pomiarowego;  

11. nieodpłatnego udzielania na żądanie Odbiorcy informacji dotyczących rozliczeń oraz 
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Taryfy 

12. informowania Odbiorcy o nadanym przez Operatora numerze identyfikacyjnym punktu 
wyjścia Odbiorcy poprzez umieszczenie tej informacji na fakturach lub innych 
dokumentach, na podstawie, których następują płatności z tytułu realizacji Umowy 
kompleksowej?” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

13. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie w części treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 2 
ust. 3 pkt f), tj.: 

„§ 2 ust. 3 Zamawiający zobowiązuje się do: 
f) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  
w szczególności o zawartych umowach kompleksowych, zmianie gazomierza  
w układzie pomiarowo rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

14. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 2 ust. 4, tj.: 

„Zmiana celu wykorzystania paliwa gazowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) 
wymaga zmiany Umowy lub zawarcia nowej Umowy.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

1. „Zmiana celu wykorzystania Paliwa gazowego, o którym mowa w ust. …., wymaga: 

a) poinformowania Wykonawcę o tej zmianie na piśmie w terminie siedmiu (7) dni przed 
dokonaniem ww. zmiany, 

b) w przypadku gdy zmiana celu wykorzystywania Paliwa gazowego wymaga uzyskania 
koncesji zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, niezwłocznego poinformowania na 
piśmie Wykonawcy o tym fakcie i o posiadanej koncesji. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

15. Załącznik nr 9 do SIWZ § 4 ust. 1 ÷ 6. 

Wykonawca prosi o wyłączenie treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 4 ust od 1 do 6 
postanowień umowy i umieszczenie jej w treści SIWZ. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie. 

 

16. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 4 ust. 7, tj.: 

„W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w taryfach 
(Wykonawcy i Dystrybutora), Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie na 12 dni przez dniem wejścia w 
życie zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie 
zmiany taryfy.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczących cen 
i stawek stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku podwyżki wysokości cen lub 
stawek opłat zawartych w Taryfie, Wykonawca poinformuje zamawiającego o takiej 
podwyżce w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. 
Podwyżka cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. 
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Zamawiający, w takim przypadku, może wypowiedzieć Umowę kompleksową w terminie 
czternastu (14) dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy ze skutkiem na 
koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia 
Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmianie ulegają wyłącznie stawki opłat w taryfie OSD.”? 

Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne  
art. 5 ust. 6 w brzmieniu: „Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić 
odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za 
dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu 
jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki”? 

Odp. Nie ma zapisu w takim brzmieniu. 

 

17. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 5 ust. 2, tj.: 

„Dostarczanie Paliwa gazowego i wyliczanie opłat następuje z dniem wskazanym w 
dokumencie potwierdzającym uruchomienie dostawy paliwa gazowego podpisanym 
przez Operatora.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

Dostarczanie Paliwa gazowego i wyliczanie opłat następuje z dniem wskazanym  
w dokumencie potwierdzającym rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego podpisanym 
przez Operatora i Odbiorcę.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

18. Wykonawca wnioskuje o zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 5 ust. 3, tj.: 

„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 
pomiarowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej ilości 
paliwa, Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności na podstawie 
ilości paliwa gazowego pobranego w tym okresie w poprzednim Roku gazowym.  
W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić inne udokumentowane 
okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tego paliwa.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego lub przyjęcia 
do rozliczeń błędnych odczytów wskazań tego układu, które spowodowały zawyżenie lub 
zaniżenie należności za wykonaną usługę dystrybucji, dokonuje się korekty uprzednio 
wystawionych faktur.” 

Wykonawca informuje, że powyższe wynika z pkt 5.2. ppkt 5.2.2. Taryfy Nr 3 dla usług 
dystrybucji Paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. 

Mając powyższe na względzie Wykonawca prosi o usunięcie treści Załącznika nr 7 do 
SIWZ § 5 ust. 4. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

19. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 6 ust. 1, tj.: 

„Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będą prawidłowo wystawione 
faktury przez Wykonawcę według zapisu w §5 ust. 1.” 

poprzez zastąpienie go treścią:  

„Należności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na 
podstawie faktur lub innych dokumentów wystawianych przez Sprzedawcę lub przez inny 
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podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu w terminie wskazanym w Umowie”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

20. Załącznik nr 9 do SIWZ § 6 ust 2, tj.: 
„Faktury składane będą odpowiednio w siedzibach Ośrodków Zamiejscowych 
Zamawiającego, w których zlokalizowane są układy pomiarowe paliwa gazowego.” 

Wykonawca prosi o wyłączenie treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 6 ust. 2 postanowień 
umowy i umieszczenie jej w treści SIWZ. 

Odp. Nie ma zapisu w takim brzmieniu. 

21. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięci treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 6 ust. 6, tj.: 

„W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie 
zobowiązania – płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym 
od daty otrzymania faktury.” 

Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku wyrażenia, w określony przez Wykonawcę sposób, 
zgody przez Zamawiającego na udostępnianie mu w formie elektronicznej dokumentów, na 
podstawie, których następują płatności z tytułu realizacji umowy kompleksowej lub ich 
obrazów, należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez 
Zamawiającego na podstawie dokumentów lub ich obrazów udostępnianych w formie 
elektronicznej, w terminach w nich wskazanych. W takim przypadku, Wykonawca 
zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu tych dokumentów lub ich obrazów 
w formie elektronicznej nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem płatności określonym 
w tych dokumentach. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

22. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 6 ust. 8, tj.: 

„W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi, z zastrzeżeniem ust. 6.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Za przekroczenie terminu płatności, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek 
naliczonych za każdy dzień opóźnienia w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Odsetki te płatne będą na podstawie właściwego dokumentu 
Sprzedawcy”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

23. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 6 ust. 9, tj.: 

„O zmianach danych kont bankowym lub danych adresowych Strony zobowiązują się 
wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych 
z mylnymi operacjami bankowymi.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdej zmianie okoliczności 
mającej bądź mogącej mieć wpływ na wykonanie Umowy kompleksowej. Zawiadomienie to 
może być również dokonane w inny sposób uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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24. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 7 ust. 1, 2, 3, tj.: 

„1. Wykonawca może wstrzymać dostawę paliwa gazowego w przypadku 
nieuiszczenia przez Zamawiającego należności za paliwo gazowe oraz innych 
należności związanych z dostarczeniem tego paliwa. 

2. Wstrzymanie sprzedaży paliwa gazowego następuje poprzez wstrzymanie 
dostarczenia paliwa gazowego przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wstrzymać dostawę paliwa gazowego, gdy Zamawiający zwleka 
z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, co najmniej miesiąc po upływie terminu 
płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania do zapłaty 
zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz 
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży 
paliwa gazowego i wypowiedzenia Umowy.” 

poprzez zastąpienie ich treścią: 

„1. Dostarczanie Paliwa gazowego może zostać wstrzymane gdy: 

a) przewidują to obowiązujące przepisy prawa; 

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił Nielegalny pobór paliwa 
gazowego; 

c) Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo świadczone usługi, co 
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności; 

d) wykonywane są przez Operatora prace skutkujące przerwaniem lub ograniczeniem 
dostarczania Paliwa gazowego; po wcześniejszym uprzedzeniu Odbiorcy; 

e) Odbiorca nie wyraził zgody na zainstalowanie Przedpłatowego układu pomiarowego 
w sytuacji wskazanej w punkcie XI ust. 1; po wcześniejszym uprzedzeniu Odbiorcy, 

f) Zaistniała awaria w sieci gazowej stwarzająca zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 
środowiska oraz bezpieczeństwa mienia, 

g) Odbiorca samowolnie przyłączył się do sieci gazowej, 

h) dokonano zmiany lub uszkodzeń w Układzie pomiarowym. 

2. Dostarczanie Paliwa gazowego zostaje wstrzymane, jeżeli w wyniku przeprowadzonej 
kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 

3. Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może nastąpić w szczególności poprzez: 

 

a) demontaż Układu pomiarowego, 

b) demontaż przyłącza do sieci gazowej, 

c) zamknięcie dopływu Paliwa gazowego przed Układem pomiarowym 

4. Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego nie powoduje rozwiązania Umowy 
kompleksowej, o ile nie zostanie ona wypowiedziana przez Sprzedawcę”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

 

25. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 7 ust. 4, 5, tj.: 

„4. Wznowienie dostawy paliwa gazowego z świadczeniem usług dystrybucji 
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przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych 
należności za paliwo gazowe orz innych należności związanych z dostarczaniem tego 
paliwa.  
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 
sprzedaży paliwa gazowego wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 
umowy oraz obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu 
Cywilnego.” 

poprzez zastąpienie ich treścią: 

1. Wznowienie dostarczania Paliwa gazowego lub zniesienie ograniczeń nastąpi 
niezwłocznie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie lub ograniczenie 
dostarczania Paliwa gazowego. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia z powodu 
zaległości z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo świadczone usługi wznowienie 
bądź zniesienie ograniczenia nastąpi po uregulowaniu należności będących przyczyną 
wstrzymania. 

2. W przypadku wznowienia dostarczania Paliwa gazowego, gdy wstrzymanie jego 
dostarczania wynikało z powodów, za które odpowiada Odbiorca, jest on zobowiązany 
do pokrycia kosztów wstrzymania i wznowienia dostarczania Paliwa gazowego, chyba 
że Taryfa stanowi inaczej”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

26. Załącznik nr 9 do SIWZ § 9. 

Wykonawca prosi o wyłączenie treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 9 postanowień umowy i 
umieszczenie jej w treści SIWZ. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

27. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 10 ust. 1, 2, 3, tj.: 

„1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez 
każdą ze Stron z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia 
w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, po 
uprzednim wezwaniu jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków  
w wyznaczonym, odpowiednim terminie. 

2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 
Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

3. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 
sześćdziesiąt (60) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o 
działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej 
czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia.” 

poprzez zastąpienie ich treścią: 

„1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym 
porozumieniem Stron. 

2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze 
Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego 
naruszenia postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, 
pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w 
wyznaczonym, odpowiednim terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje 
się w szczególności nieustanowienie zabezpieczenia w przypadku i na zasadach 
określonych w Umowie i Ogólnych warunkach umowy. 
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3. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy, 
Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu 
wypowiedzenia. 

4. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn 
leżących po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa 
gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim 
rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim 
wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę 
z OSD lub z OSP.  

5. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 
trzydzieści (30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły 
wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) 
terminu wypowiedzenia.  

6. W przypadku zmiany dotychczasowego Sprzedawcy, Umowa z Odbiorcą końcowym 
ulega rozwiązaniu z końcem Miesiąca gazowego następującego po Miesiącu gazowym, w 
którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy. Odbiorca ten może 
wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy. 

8. Częściowa zmiana Sprzedawcy polegająca na zawarciu kolejnej umowy kompleksowej z 
kolejnym sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu Mocy umownej u dotychczasowego 
Sprzedawcy lub częściowym wypowiedzeniu Umowy z dotychczasowym Sprzedawcą, 
następuje zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy zawartą w IRiESD. W takiej sytuacji Moc 
umowna u dotychczasowego Sprzedawcy ulega zmniejszeniu z końcem Miesiąca gazowego 
następującego po Miesiącu gazowym, w którym oświadczenie o zmniejszeniu Mocy 
umownej zostało złożone Sprzedawcy. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin 
zmniejszenia Mocy umownej.”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

28. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 10 ust.5, tj.: 

„Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 
Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 
którego dostarczane jest paliwo gazowe na podstawie niniejszej Umowy. W takim 
przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.” 
poprzez dopisanie następującej treści „Wyłącznie za pisemną zgodą Wykonawcy” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

29. Załącznik nr 9 do SIWZ § 11 ust. 1. 
Wykonawca prosi o wyłączenie treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 11 ust. 1 postanowień 
umowy umieszczenie jej w treści SIWZ. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

30. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 11 ust. 3,   tj.: 

„Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.” 

poprzez zastąpienie go treścią: 
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„Wszelkie zmiany Umowy kompleksowej, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Umowie i 
Ogólnych warunkach umowy”? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

31. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści Załącznika nr 9 do SIWZ § 11 ust. 3,      

 tj.: 

„Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
a) Załącznik nr 1 - zestawienie obiektów Zamawiającego Cz. 1 
b) Załącznik nr 2 oferta Wykonawcy 
c) Załącznik nr 3 SIWZ-  
poprzez zastąpienie go treścią: 
„Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
a) Ogólne warunki umowy 
b) Taryfa 
c) Oświadczenie Zamawiającego o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby 

naliczenia podatku akcyzowego?” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

 

 

 

 

 


