
Dot.: postepowania pn.: „kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do 

obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ” 

 

   

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowania na:  „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 

wysokometanowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ” przekazuje 

pytania: 

 

1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym? 

Odp: Nie, Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym 

2. Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu 

Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji? 

Odp: Nie, Zamawiający nie ma takiej wiedzy. 

3. Wykonawca prosi o informacje czy zawarte umowy kompleksowe dla poszczególnych punktów poboru 

wymagają wypowiedzenia, a jeśli tak kto jest za wypowiedzenie odpowiedzialny? 

Odp: Aktualne umowy zawarte są na czas określony, nie wymagają wypowiedzenia. 

4. Kto jest obecnym sprzedawcą? 

Odp: Obecnym sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 i 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? 

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 i 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. 

7. Dotyczy Rozdz. III pkt. 2 ppk 1 SIWZ oraz Rozdz. III pkt.4 ppk 4.1.1 SIWZ 

Wykonawca prosi o określenie wolumenu w kWh. 

Odp: Wolumen w kWh to 2 822 250,00 kWh. 

8. Dotyczy Rozdz. IV pkt.4 SIWZ 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie poniższej treści: 

„w przypadku oferty obniżenia cen jednostkowych, złożonej przez wykonawcę, na czas określony, lub do 

końca trwania umowy, zamawiający dopuszcza zmianę cen” 

   



Odp: Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wymagał od Wykonawcy obniżania cen jednostkowych za 

paliwo gazowe określone w ofercie, w trakcie realizacji umowy. Zapis ten został wprowadzony do SIWZ 

tylko jako możliwość dla Zamawiającego, gdyby taka oferta się pojawiła. Po sytuacji z lat poprzednich, 

gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy zaoferował nam korzystniejsze rozwiązania, a my, tj. 

Zamawiający nie mogliśmy z tego skorzystać, ponieważ warunki współpracy nie przewidywały takiego 

rozwiązania. W obliczu powyższego wyjaśnienia, Zamawiający nie zgadza się na usunięcie tego punktu. 

9. Wykonawca prosi o udostępnienie Formularza oferty, Formularza cenowego, Załącznika nr 4 do SIWZ, 

Załącznika nr 5 do SIWZ, Załącznika nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odp: Załączniki w wersji edytowalnej zostaną przesłane zainteresowanym Wykonawcom drogą 

elektroniczną. Niestety, nie ma technicznej możliwości umieszczenia edytowalnych załączników na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

10. Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w 

SIWZ (załącznik nr 1) są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego 

sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)? 

Odp: Tak, numery identyfikacyjne są zgodne. 

11. Wykonawca wnioskuje o zmianę m3 na kWh w tabeli d.1 Załącznika nr 3a do SIWZ 

Odp: Dane zostały zmienione. 

12. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, 

Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odp: W § 4 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) jest zapis o dopuszczalności procentowej 

zmiany wolumenu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia albo zwiększenia o 15% ilości 

zamówienia w stosunku do szacunkowego zapotrzebowania określonego w ust. 1.” 

13. Dotyczy §4 ust. 5 Załącznika nr 9 do SIWZ 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana ilości szacunkowego zamówienia wynosiła do 10% ? 

Odp: W § 4 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) jest zapis o dopuszczalności procentowej 

zmiany wolumenu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia albo zwiększenia o 15% ilości 

zamówienia w stosunku do szacunkowego zapotrzebowania określonego w ust. 1.” 

14. Wykonawca prosi o usunięcie zapisu  §4 ust. 7 Załącznika nr 9 do SIWZ, lub zmianę treści poprzez 

zastąpienie go poniższą treścią: 

„W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w taryfie OSD, Wykonawca zobowiązuje 

się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie 

zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany taryfy” 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie §4 ust. 7 Załącznika nr 9 do SIWZ powyższym zapisem. 

15. Wykonawca prosi o usuniecie §6 ust. 6 Załącznika nr 9 do SIWZ 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie §6 ust. 6 Załącznika nr 9 do SIWZ. 

 



16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności faktury był od daty jej wystawienia?  

Odp: Nie Zamawiający nie wyraża zgody. 

17. Dotyczy §8 Załącznika nr 9 do SIWZ 

Wykonawca prosi o dodanie zapisu: 

„Dostawa rozpocznie się nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do OSD” 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu. 

18. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych obowiązywały od dnia 

wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego w formie aneksu. Przedmiotowe 

zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do stosowania 

których jest zobowiązany Wykonawca jak również Zamawiający. Stosowanie stawek niezgodnych z 

obowiązującymi przepisami jest ich naruszeniem.  

Odp: Zamawiający nie zgadza się wprowadzenie automatycznej zmiany ceny ( §10 ust. 1 lit. c i d) gdyż 

chce mieć nad tym kontrolę i możliwość sprawdzenia konieczności zawarcia aneksu 

 

    

 


