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Pełnomocnik Zamawiającego: 
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180A 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący:  
Gminę Pleśna 
Pleśna 240 
33-171 Pleśna 
 
                                            ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Pleśna prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „WYKONANIE 
KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY 
GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PLEŚNA’’ przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które drogą 
elektroniczną w dniu 13.05.2021 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących 
przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących ogłoszenia, 2021/S 087-224392 z 
dnia 05.05.2021 r.  
 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o informację, czy prawidłowym adresem skrytki ePUAP jest 
/9ivo07lt7c/SkrytkaESP? 
Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że adres skrytki ePUAP to /9ivo07lt7c/SkrytkaESP 
 
Pytanie 2 
Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak to jaki jest 
okres jej wypowiedzenia dla poszczególnych punktów poboru i kto będzie odpowiedzialny za ich 
wypowiedzenie?  
Pytania 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przypadku większości punktów poboru umowy zawarte 
są na czas określony i nie wymagają wypowiedzenia. W przypadku punktów poboru, dla których 
obowiązujące umowy należy wypowiedzieć w załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Okres 
wypowiedzenia” został wskazany okres wypowiedzenia. Za wypowiedzenie umów odpowiedzialny 
będzie wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca do tej czynności otrzyma od 
Zamawiającego pełnomocnictwo zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SWZ.  
 
Pytanie 3 
Wykonawca prosi o podanie (uzupełnienie) numerów punktów poboru dla wszystkich punktów 
poboru paliwa gazowego objętych postępowaniem. 
Wykonawca wyjaśnia, że poprawny nr punktu poboru jest niezbędny do rozpoczęcia realizacji 
umowy. 
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w załączniku nr 1 do SWZ zostały podane (uzupełnione) nr 
punktów poboru. Aktualny załącznik nr 1 do SWZ został zamieszczony wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 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? 
Odpowiedź 4 



Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 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. 
 
Pytanie 5 
Wykonawca wnosi, aby zmiana dotycząca zwiększenia ilości punktów poboru gazu była na poziomie 
do 10% wycenianego wolumenu podstawowego. 
Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca zwraca uwagę na bardzo liczne rozbieżności w danych 
dotyczących grupy taryfowej (kolumna „K”) Wykonawca wnosi o porównanie danych zamieszczonych 
w pliku z danymi zamieszczonymi na fakturach od obecnego sprzedawcy oraz odpowiednią korektę. 
Sprawa dotyczy pozycji o LP.: 
13,105,110,113,114,115,118,120,125,133,136,145,146,153,230,253,256,260,279,280,293,295,301,31
1,325,342,373,374,437,445,448,454,481,483,506,507,512,545,546,548,549,550,566,571,580,612,617
,622,626,644,647. 
Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że aktualny załącznik nr 1 do SWZ z poprawionymi danymi 
dotyczącymi grupy taryfowej został zamieszczony wraz z odpowiedziami. 
 
 
Pytanie 7 
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca zwraca uwagę na rozbieżności w danych dotyczących 
numerów punktu poboru gazu (kolumna „I” Wykonawca wnosi o porównanie danych 
zamieszczonych w pliku z danymi zamieszczonymi na fakturach od obecnego sprzedawcy oraz 
odpowiednią korektę. Sprawa dotyczy pozycji o LP.:  
1,2,22,26,93,167,188,207,223,243,254,283,287,295,307,309,310,317,492,513,603,608,609. 
Odpowiedź 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że aktualny załącznik nr 1 do SWZ z poprawionymi danymi 
dotyczącymi numerów punktu poboru gazu został zamieszczony wraz z odpowiedziami. 
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