
 

Warszawa, dnia 28.07.2016 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 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 26.07.2016 r. do Pełnomocnika Zamawiającego Gminy Pleśna, w trybie art. 38 
ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2015 poz. 2164) wyjaśnia, iż: 
 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów (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 ? 
Odpowiedź 1. 
Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza zawarcie umów (umów kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z 
Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę. 
 
 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający wymaga, aby Istotne postanowienia umowy zostały wprowadzone do treści umowy w formie literalnej 
czy mogą zostać wprowadzone w formie zachowującej to samo znaczenie ? 
Odpowiedź 2. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Istotne postanowienia Umowy będą stanowiły załącznik do Umowy. Nie   
należy wprowadzać literalnie ich do zapisów do Umowy kompleksowej. 
 
 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy odrębnie dla każdego punktu poboru gazu ? 
Odpowiedź 3. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający życzy sobie, aby Umowy kompleksowe na dostawę gazu 
ziemnego podpisywała każda z jednostek wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ odrębnie i były one zawierane na wiele 
PPG. Do Umowy każdorazowo załączony zostanie wykaz PPG w formie tabeli oraz zostaną wprowadzone zapisy 
odpowiednie dla danych grup taryfowych. 
 
 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego spowodowanej zmianą kosztu zakupu 
białego certyfikatu w roku 2017? 
 
Wykonawca wyjaśnia, iż z uwagi na fakt, że termin obowiązywania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 
przekracza termin obowiązywania Ustawy o efektywności energetycznej, a w dniu składania ofert przez Wykonawców w 
niniejszym postępowaniu, nie będzie znana wysokość procentowego wskaźnika, o którym mowa w przywołanej Ustawie 
na rok 2017. 
 
Wobec tego Wykonawca prosi o modyfikację treści rozdziału 5 (dopuszczalność zmiany umowy) pkt. 2 załącznika nr 8 do 
SIWZ poprzez dodanie pkt o treści zaproponowanej przez Wykonawcę, tj.: 
„zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego spowodowanej zmianą kosztu zakupu białego certyfikatu w roku 2017 ” 
Odpowiedź 4. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 8 do SIWZ i SIWZ. 
Wykonawca składając ofertę powinien uwzględnić w kalkulacji ceny jednostkowej paliwa gazowego wartości świadectwa 
efektywności energetycznej (wskaźnik 1,5 %) z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego wskaźnika. 



Zamawiającemu zależy na uzyskaniu stałej ceny, która będzie obowiązywała podczas trwania zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza zmiany ceny tylko w przypadkach wskazanych w SIWZ i Załączniku nr 8 do SIWZ.  
 
 
Pytanie 5.  
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 5. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na wystawienie opłat z tytułu przekroczenia mocy umownej, 
obliczonej zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora. 
 
 
Pytanie 6.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5 i W-6) 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 6. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wyraża zgodę na wystawienie faktur wstępnych dla grup taryfowych W-5 i W-
6. 
 
Pytanie 7.  
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę przywołanej treści ust. 3 (rozliczenia) pkt 2 załącznika nr 8 do SIWZ, tj.:  
„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań Układu 
pomiarowego, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD),  
w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD, z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe – wg ceny określonej w 
formularzu ofertowym. W przypadku wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy Wykonawcy, określającej cenę Paliwa 
Gazowego lub abonamentu w wysokości niższej niż cena określona w przedłożonej ofercie, do rozliczeń zostaną przyjęte 
nowe niższe ceny taryfowe lub opłaty (abonament) za paliwo gazowe 
poprzez zastąpienie go następującym zapisem: 
„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie odrębnie dla każdego punktu poboru na podstawie 
rzeczywistych wskazań 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 rozliczeń 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 ofertowym.” 
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. 
Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013.820) § 29 
ust. 4 w trakcie trwania umowy może zagwarantować jedynie stałą niższą cenę za paliwo gazowe. Zmiana ceny 
jednostkowej za paliwo gazowe nastąpi jedynie w przypadku obniżenia ceny za paliwo gazowe w wyniku zatwierdzenia 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Wykonawcy. 
 
W związku z tym Wykonawca wnosi o dokonanie wszelkich zmian w pozostałej treści SIWZ (ust. 4 Rozdział XIV SIWZ),  
Odpowiedź 7. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu. 
 
 
Pytanie 8.  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści ust. 3 (rozliczenia) pkt 3 załącznika nr 8 do SIWZ, tj.: 
„Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez jednostki samorządu terytorialnego 
wymienione w pkt 1 ppkt 10 Istotnych Postanowień Umowy oraz ich jednostki organizacyjne w terminie 14 dni od ich 
otrzymania przelewem na konto Wykonawcy” 
poprzez zastąpienie go treścią: 
„Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od 
daty jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze” ? 
W związku z tym Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów w pozostałej treści SIWZ (Rozdział XIV pkt 1 lit. c). 
Odpowiedź 8. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu.  



 
 
Pytanie 9.  
Dotyczy treści ust. 5 pkt 2 Załącznika nr 5 do SIWZ.  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty abonamentowej w trakcie trwania umowy wynikającej z 
zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Wykonawcy bez względu czy zmiana jest korzystna? 
Wykonawca wyjaśnia, iż w trakcie trwania umowy może zagwarantować jedynie stałą niższą cenę za paliwo gazowe. 
Zmiana „ceny jednostkowej za paliwo gazowe” nastąpi jedynie w przypadku obniżenia ceny za paliwo gazowe w wyniku 
zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy. 
Wobec powyższego Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów w pozostałej treści SIWZ (Rozdział XIV ust 4 SIWZ). 
Odpowiedź 9. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty abonamentowej  
wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Wykonawcy w trakcie trwania umowy, jeżeli jej wysokość 
będzie niższa od tej zaproponowanej w Formularzu cenowym. Zapisy SIWZ I Załącznika nr 8 do SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie 10.  
Czy zamawiający zgodzi się na zamianę treści rozdziału 5 (dopuszczalność zmiany umowy) pkt. 2 b) załącznika nr 8 do 
SIWZ tj:  
„a) 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) oraz Abonament(zł/m-c) przewidziane dla nowej (zmienionej) grupy taryfowej. Opłaty za usługi dystrybucji 
zostaną naliczone zgodnie z nową, zmienioną grupą taryfową.” 
poprzez  zastąpienie go treścią zaproponowaną przez Wykonawcę? 
„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 grupy taryfowej, natomiast Abonament  
(zł/m-c) przewidziany dla nowej (zmienionej grupy taryfowej zgodnie  
z obowiązującą Taryfą Wykonawcy). Opłaty za usługi dystrybucji zostaną naliczone zgodnie z nową, zmienioną grupą 
taryfową”? 
 
Wykonawca wyjaśnia, że w myśl zapisów Ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wykonawczych przedsiębiorstwo 
energetyczne w zakresie obrotu paliwem gazowym jest zobowiązane do stosowania zapisów zawartych w zatwierdzonej 
przez Prezesa URE taryfie. W związku z tym żaden z Wykonawców nie może stosować w rozliczeniach stawek innych niż 
zostały przewidziane dla grupy taryfowej zgodnie z kwalifikacją PPG do grupy taryfowej. 
Odpowiedź 10. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu. 
 
Pytanie 11.  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści ust 6 pkt 1 i 2 Załącznika nr 8 do SIWZ, tj.: 
„1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem 
siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy lub istotnych 
postanowień IRIESD przez drugą stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich 
skutków w wyznaczonym terminie. Strona wypowiadająca Umowę kompleksową może wskazać późniejszy termin 
rozwiązania Umowy.” 
„2. W razie utraty przez Zamawiającego tytułu prawnego do któregokolwiek z miejsc odbioru, do których dostarczane jest 
paliwo gazowe przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym jedynie w 
części dotyczącej dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego do miejsca odbioru,w odniesieniu do którego Zamawiający 
utracił tytuł prawny, zaś w pozostałym zakresie Umowa będzie nadal wiązać strony. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy 
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 
poprzez zastąpienie go treścią: 
„1. 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. 
2. 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. 
3. 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.  



4. 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.”? 
Odpowiedź 11. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznik nr 8 do SIWZ Rozdział 6 pkt 1 i 
2. 
 
 
Pytanie 12.  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści ust. 7 pkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ, tj.: 
„W przypadku likwidacji punktu poboru gazu Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia tego punktu z Umowy 
kompleksowej dostawy gazu lub, jeśli Umowa zawarta jest tylko na ten jeden punkt wypowiedzenie tej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz uiścić 
wszelkie należności z tytułu dostaw gazu za okres do momentu zlikwidowania punktu poboru. 
poprzez zastąpienie go treścią: 
„W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub z OSP z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do 
Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować 
Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy 
wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP.  
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”? 
Wobec powyższego Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów w pozostałej treści SIWZ (Rozdział XIV ust. 5 SIWZ). 
Odpowiedź 12. 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu. 
 
 
Pytanie 13.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przywołanej treści rozdział 8 (postanowienia końcowe) pkt 6 tj.:  
„6. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust 5, sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy 
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.”  
poprzez zastąpienie następującą treścią: 
 „Spory, które mogą wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy 
sąd powszechny.”? 
Odpowiedź 13. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu. 
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