
 Brynek, dnia 04.11.2021 r 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych 
im. Stanisława Morawskiego w Brynku 
Brynek Park 4 
42-690 Tworóg 

Znak Postępowania: P 4/2021 

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art.  284 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa 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 na pytanie nr 1:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  otrzymywanie  faktur  wstępnych.  Rozliczenia  mają  następować  na  podstawie

rzeczywistych odczytów.

Pytanie nr 2: 

Czy numery  identyfikacyjne  Punktów wyjścia  nadane przez  OSD i  wskazane przez Zamawiającego w SWZ są

zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących

podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru

identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający sprostowuje zapisy SWZ (Rozdział III, pkt.1) i podaje numery identyfikacyjne Punktów wyjścia:

budynek wieży ciśnień (Brynek, ul. Park 4) numer punktu Poboru – 8018590365500000011698,

budynek internatu (pałac - Brynek, ul. Park 5) numer punktu Poboru – 8018590365500000011704.

Pytanie nr 3: 

W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje 

grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do 

obowiązujących u OSD?



Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD.

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem

kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie  umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego.

Pytanie nr 5: 

Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty poboru gazu objęte

postępowaniem?  Informacja  ta  jest  niezbędna,  aby Wykonawca mógł zastosować odpowiednie stawki opłat

dystrybucyjnych w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru należą do zabrzańskiego obszaru taryfowego.

Pytanie nr 6:

Czy  w  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  danymi  w  umowie  przekazanymi  przez Zamawianego  odnośnie

kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD

za dany okres rozliczeniowy w  trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie

opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie

rozliczeniowym?

Wyjaśniamy,  że  Wykonawca  w  ramach  zawartej  umowy  kompleksowej  (sprzedaż  oraz dystrybucja  paliwa

gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Odbiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych

właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez

Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi

przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w  trakcie  obowiązywania  umowy rozliczanie  opłat

dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie

rozliczeniowym.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku

VAT? 

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

Pytanie nr 8:

Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  wysokości  opłaty  stałej  oraz  zmiennej  w  trakcie trwania  umowy

wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora?



Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej

Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości  opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej

z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego?

Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany ustawowej zmiany

podatku akcyzowego.

Pytanie nr 10:

Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki ePUAP.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podaje adres skrzynki ePUAP: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH IM.STANISŁAWA MORAWSKIEGO W BRYNKU 

(/ZSLIE/SkrytkaESP) 

Przypominamy o konieczności udostępnienia oferty również na miniPortalu.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby termin płatności  wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury. Tym samym

podtrzymuje zapisy §3 pkt. 4 „Istotnych postanowień umowy”.

Pytanie nr 12:

Wykonawca  prosi  o  potwierdzenie,  czy  moc  umowna  wskazana  w  kWh/h  jest poprawna i zgodna

z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która widnieje na fakturach VAT?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający potwierdza, że moc umowna wskazana  w kWh/h jest poprawna i zgodna z aktualnie obowiązującą

mocą umowną, która widnieje na fakturach VAT.

Pytanie nr 13:

Dot. §4 Kary Umowne – IPU Wykonawca wnosi o usunięcie §4 Kary Umowne.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z „Istotnych postanowień umowy” §4 Kary Umowne.



Pytanie nr 14:

Wykonawca wnosi o wykreślenie: „wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie”.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający wyraża zgodą na wykreślenie z § 5 pkt. 2 ppkt.1c) „Istotnych postanowień umowy” zapisu „wartość

każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie”.

Pytanie nr 15:

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

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postępowaniu?

Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów

lojalnościowych?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie ma zawartych żadnych umów / aneksów  w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postępowaniu.

Pytanie nr 16:

Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla poszczególnych punktów

poboru gazu objętych postępowaniem?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że  obecne umowy dla poszczególnych punktów poboru gazu objętych postępowaniem są

zawarte w ramach sprzedaży z urzędu na czas nieoznaczony.

Pytanie nr 17:

Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie 

odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że obecne umowy wymagają wypowiedzenia. Umowa w ramach sprzedaży z urzędu może

ulec rozwiązaniu:

- w drodze wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni

dzień  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  oświadczenie  o  wypowiedzeniu  dotarło  do  PGNiG  OD

działającej jako sprzedawca z urzędu, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy termin jej rozwiązania

lub

- w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron.

Zamawiający informuje, iż sam dokona wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów.

Pytanie nr 18:

Kto pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucji.



Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, iż funkcję Operatora Systemu Dystrybucji pełni PSG sp. z o.o.

Pytanie nr 19:

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

VAT,  stawki  podatku  akcyzowego  oraz  stawki  opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego

obowiązywały od dnia wejścia w życie  nowych  przepisów  i  nie  wymagały  zgody  Zamawiającego  (aneksu).

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

których jest zobowiązany również Zamawiający.

Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku

akcyzowego  niezgodnych  z  obowiązującymi  przepisami prawa  jest  naruszeniem powszechnie  obowiązujących

przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko

związane  z  pokryciem  różnicy  wynikającej  ze  zmiany  stawek  i  narusza  zasadę równego traktowania stron

postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 5 pkt. 2 ppkt.3) „Istotnych postanowień umowy” w następujący 

sposób:

„3) zmiany ceny ofertowej w przypadku zmiany zasad obwiązywania podatku akcyzowego, opłaty

stałej  za  usługę sieciową i  opłaty zmiennej  za  usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu

Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; powyższe zmiany obowiązują z dniem

wejścia w życie nowych przepisów”.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art.  286  ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U.
z   2021 r. poz. 1129) zgodnie z którym ,,W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ ” informuję, że dokonuję nieistotnych zmian SWZ w następującym zakresie: 

Zmiana nr 1 

W Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 1, który 
przyjmuje brzmienie:

”Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego: - Kotłownia gazowa zlokalizowana przy budynku wieży
ciśnień (Brynek, ul. Park 4) numer punktu Poboru – 8018590365500000011698 – ,oraz w - budynku internatu
(pałac - Brynek, ul. Park 5)  numer punktu Poboru – 8018590365500000011704.”
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