
 

Warszawa, dnia 24.08.2016 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyoska 180a 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący: 
Gminę Pleśna 
Pleśna 240 
33-171 Pleśna 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO 
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PLEŚNA”, opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 137-248274 dn. 19.07.2016 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, 
które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 11.08.2016 r. do Pełnomocnika Zamawiającego Gminy Pleśna, w trybie art. 38 
ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. DZ. U. z 2015 poz. 2164) wyjaśnia, iż: 
 
Pytanie 1: 
Kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego dla punktów poboru gazu wyszczególnionych w postępowaniu 
przetargowym? 
 

Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że obecnym sprzedawcą jest PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
 

Pytanie 2: 
Ze względu na fakt, że stałymi stawkami w składanych ofertach jest jedynie cena samego gazu, natomiast opłaty 
dystrybucyjne są uzależnione od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zatwierdzonych taryfach dystrybucyjnych, 
tym samym ich wysokośd nie jest zależna od Sprzedawcy gazu, a co za tym idzie w rozliczeniach z odbiorcą musza byd 
uwzględniane stawki taryfowe, które obowiązują od dnia zatwierdzenia taryfy i  nie mogą byd uzależniane od zawarcia 
pomiędzy stronami stosownego aneksu do umowy.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyłączenie spod 
rygoru zachowania formy pisemnej dla wprowadzenia zmian umowy w zakresie zmian ceny, opłat, w tym stawek 
dystrybucyjnych zatwierdzonych w Taryfach Operatora przez Prezesa URE. 
 

Odpowiedź 2 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający chce byd informowany o wszelkich zmianach cen i opłat.  

Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisów, na które nie zgodził się 
udzielając wcześniejszych odpowiedzi (Odpowiedzi na pytanie nr 9 i 10 z dn. 27.07.2016 r. zamieszczone na stronie BIP 
Zamawiającego). Zapisy w pkt 5 ust. 2 tired 10 Załącznik nr 8 do SIWZ oraz dziale XIV pkt. 4 tired 10 SIWZ otrzymują 
brzmienie: 
„Jeżeli grupa taryfowa zostanie zmieniona na grupę taryfową, która była wyceniona w Formularzu cenowym zastosowana 
zostanie Cena jednostkowa za gaz bez akcyzy (gr/kWh) lub Cena jednostkowa za gaz z akcyzą 1,28 zł/GJ (gr/kWh 
przewidziane dla nowej (zmienionej) grupy taryfowej. Stawka abonamentowa oraz opłaty za usługi dystrybucji zostaną 
naliczone zgodnie z nową, zmienioną grupą taryfową. 

Jeżeli grupa taryfowa zostanie zmieniona na grupę taryfową, która nie była wyceniona w Formularzu cenowym 
zastosowana zostanie Cena jednostkowa za gaz bez akcyzy (gr/kWh) lub Cena jednostkowa za gaz z akcyzą 1,28 zł/GJ 
(gr/kWh) przewidziana dla pierwotnej, zakładanej w postępowaniu przetargowym grupy taryfowej. Stawka 
abonamentowa oraz opłaty za usługi dystrybucji zostaną naliczone zgodnie z nową, zmienioną grupą taryfową.”  

Pełnomocnik Zamawiającego informuje również, że zapis SIWZ (dział XIV pkt. 4 tired 11) I Załącznika nr 8 do SIWZ (rozdział 
3 pkt 2 i rozdział 5 pkt 2 tired 11)  zostaje zmodyfikowany i otrzymuje brzmienie: 
Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywad się będzie odrębnie dla każdego punktu poboru na podstawie 
rzeczywistych wskazao Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami 
określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach ustalonych w Taryfach 
Wykonawcy i OSD. Do rozliczeo z tytułu Umowy kompleksowej będą miały zastosowanie ceny, stawki opłat i zasady ich 
stosowania zawarte w Taryfie Wykonawcy, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca 
oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikające z Taryfy OSD, określonej w Umowie, z 
zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe – wg ceny określonej w formularzu cenowym.  



 

 

Pytanie 3: 
Wnosimy o dodanie do części 3 ust. 3 następującego zapisu: „Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy”. 
 

Odpowiedź 3 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 

 

 
/-/Justyna Korytko 

Pełnomocnik Zamawiającego 
 

 
   
 
 
 

 


