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Niemodlin, 11 października 2016 r. 

IGK.271.13.2016 

 

 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
          nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa  

         gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek  
        organizacyjnych” 

 
 

WYJAŚNIENIE 

treści SIWZ  

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam oraz udzielam 

odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. 
Treść zapytań jest cytowana. 

 

Pyt. 1 Dotyczy: Rozdział 2 pkt 1 ppkt 2) lit b) SIWZ 
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie 
warunku jeżeli Wykonawca przedstawi referencje wystawione przez podmiot 
„niepubliczny” np. przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił referencje złożone przez podmiot 

publiczny. 

Pyt. 2 Dotyczy: Rozdział 8 pkt 2 SIWZ 
Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy zamawiający jest płatnikiem podatku 
akcyzowego i czy w formularzu ofertowym należy uwzględnić cenę z wysokością 
podatku akcyzowego. 

Odpowiedź 2. 

Sprzedaż paliwa gazowego może być zwolniona z podatku akcyzowego, kiedy jest ono 

przeznaczone do celów opałowych zużywanych przez: 
a. organy administracji publicznej 

b. podmioty sytemu oświaty, w kontekście ustawy o systemie oświaty 

c. żłobki i kluby dziecięce kontekście ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 

d. podmioty lecznicze w kontekście ustawy o działalności leczniczej 

Zamawiający w arkuszu "analiza miesięczna" II części SIWZ w kolumnie H zaznaczył 

za pomocą jakich urządzeń pobiera paliwo gazowe. 
Pyt. 3 Dotyczy: Rozdział 8 pkt 3 SIWZ 
Wykonawca informuje, że w załączniku SIWZ cz. II - Wykaz punktów poboru  
w arkuszu pn. „arkusz ofertowy aktywny” dla grup taryfowych W-5.1 jest 
wprowadzona błędna formuła do wyliczania opłaty dystrybucyjnej stałej. Wartość 
opłaty dystrybucyjnej stałej jest to ilość mocy umownej x ilość godzin w roku x cena 
jednostkowa netto. W formularzu wprowadzona jest formuła ilość mocy umownej  
x cena jednostkowa netto. Ponadto jeśli Zamawiający podał ceny jednostkowe opłaty 
dystrybucyjnej stałej za MWh, roczna szacunkowa ilość również powinna zostać 
podana w MWh.  
Zamawiający wskazał również, aby w komórce zaznaczonym kolorem żółtym wpisać 

cenę jednostkową za 1 kWh jednak nie podał w jakiej jednostce należy tą cenę podać. 
Cena ma być podana w zł/kWh czy w gr/kWh?  
Kolejną sprawą jest wskazana przez Zamawiającego cena jednostkowa netto opłaty za 
abonament. Wykonawca informuje, że każdy Wykonawca składający ofertę 
zobowiązany jest do stosowania stawek opłaty abonamentowej zawartych  
w swojej taryfie.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poprawienie „arkusza ofertowego 
aktywnego” oraz formularza ofertowego.  
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Odpowiedź 3. 
Zamawiający zamieszcza SIWZ cz. II z dokonanymi zmianami.  
Pyt. 4 Dotyczy: ust. 17 – Istotne postanowienia umowy 
Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności  
i określenia, czy zasadnym naliczenie jest odsetek za jego niedotrzymanie. To  
z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. Ponadto Wykonawca 
wyjaśnia, że zgodnie z art. 24b Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. 
(Dz. U. 2014.752 z dnia 05.06.2014 r. z późn.zm.) Wykonawca jest zobowiązany do 
rozliczania się z podatku akcyzowego przy uwzględnieniu terminu płatności określonego 
na fakturze. Aby prawidłowo rozliczać obowiązki podatkowe w zakresie akcyzy, data 
płatności powinna zostać określona w momencie wystawienia faktury.  
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści w/w zapisu w 
następujący sposób: „Rozliczenia finansowe dla punktów zakwalifikowanych w 
grupach taryfowych W-1.1, W-3.9 oraz W-4 i W-5: należności z tytułu dostarczania 
paliwa gazowego będą regulowane przez Zamawiającego na podstawie faktur według 

faktycznego zużycia, regulowanych przez Zamawiającego w terminie czternastu (14) dni 
od daty ich wystawienia.”  
W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca proponuje również możliwość 
wystawienia faktur drogą elektroniczną.  

Odpowiedź 4. 

Wobec częstych przypadków, gdzie Wykonawca dostarcza fakturę po terminie jej 
płatności, Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę. 

Natomiast Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu rozliczeń następująco: 

„ …należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez 

Zamawiającego na podstawie faktur według faktycznego zużycia, regulowanych przez 

Zamawiającego w terminie do dwudziestu jeden (21) dni od daty ich wystawienia.” 

 
Pyt. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa 
taryfowa W-5) 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 5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie 
prognozowanego zużycia paliwa gazowego. 

 
Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego 
(umów kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami 
Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy 
Istotnych postanowień umowy w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie 
odrębnie dla każdego punktu poboru gazu?  

Odpowiedź 6. 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego (umów 

kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami 

Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy 
Istotnych postanowień umowy w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie 

odrębnie dla każdego punktu poboru gazu. 

 
Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania nowych stawek opłaty 
abonamentowej 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 w okresie umownym niezależnie czy zmiana będzie korzystna, czy też 
nie dla Zamawiającego? 

 



 

3 

 

Odpowiedź 7. 

Zamawiający akceptuje stosowanie nowych stawek opłaty abonamentowej w 

przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy 

Wykonawcy wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych  

w rozliczeniach parametrów dystrybucyjnych z Zamawiającym w okresie umownym 
niezależnie czy zmiana będzie korzystna, czy też nie dla Zamawiającego. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości zastosowania nowych stawek za paliwo gazowe jeżeli będą 

one niekorzystne dla Zamawiającego. 

 

 

 
Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część 

Specyfikacji i wiążą Wykonawców.  
 
 
 

 

           Niniejsze wyjaśnienia zamieszcza się 
         na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 11.10.2016 r. 
 
 
 

                                                                                                                BURMISTRZ 
               /~/ 
               Dorota Koncewicz 


