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 WT.2370.6.5.2020         Częstochowa, dnia 11 maja 2020 roku 

 

DO WYKONAWCÓW  

ZAINTERESOWANYCH  

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

dotyczy:  wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.6.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Kompleksowa 

dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie 

usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2020 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień 

i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w 

postępowaniu nr WT.2370.6.2020, pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E 

(Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej 

Straży Pożarnej w Częstochowie”.   

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego 

odpowiedziami:   

Lp. Treść pytania Dokonane modyfikacje 

1.  

Wykonawca prosi o podanie kto jest obecnym 

Sprzedawcą gazu w punkcie poboru objętym 

postępowaniem? 

Obecnym Sprzedawcą gazu dla Centralnej 

Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie jest: 

ONICO ENERGIA Sp. z o.o.  

Spółka Komandytowo Akcyjna 

ul. Flory ¾, 00-586 Warszawa 

2.  

Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa 

wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres 

wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej 

wypowiedzenie? 

Obecna umowa zawarta została na czas 

określony – 24 miesiące od dnia rozpoczęcia 

dostawy gazu ziemnego (sprzedaży  

i dystrybucji). Dostawę gazu w ramach 

zawartej umowy rozpoczęto 01.08.2018 

roku. W związku z powyższym umowa 

samoistnie wygasa z dniem 31.07.2020 roku. 

3.  

Dotyczy pkt 7 SIWZ: Wykonawca zwraca się z prośbą o 

modyfikację zapisu: „Wymagany termin wykonania 

zamówienia – 24 miesiące - od dnia 01.08.2020 roku do 

31.07.2022 r.” na zapis: Wymagany termin wykonania 

zamówienia – 24 miesiące - od dnia 01.08.2020 roku do 

31.07.2022 r., jednak nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy i 

skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w terminach wynikających z IRiESD. 

Zamawiająca wyraża zgodę na 

doprecyzowanie zapisów projektu umowy  

w przytoczonym zakresie. 

 

W związku z czym modyfikuje się zapisy 

siwz w zakresie „istotnych postanowień 

umowy” pkt. 21.4 ppkt 13) w następujący 

sposób: 

 

Jest: 

„Rozpoczęcie sprzedaży i dystrybucji nastąpi 

nie później niż po upływie 30 dni od dnia 

podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 

01.08.2020.” 

 

Zmienia się na: 

„Rozpoczęcie sprzedaży i dystrybucji nastąpi 

niezwłocznie po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 

umowy do realizacji przez OSD lecz nie 

wcześniej niż od 01.08.2020.” 

4.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów w 

pkt 22 ppkt 22,1, 1) tak, aby zmiana ceny w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku 

Zamawiająca nie wyraża zgody na 

modyfikację SIWZ w zakresie wymogu 

zawarcia aneksu dokumentującego zmianę 
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akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych 

obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych 

przepisów i nie wymagały zawarcia aneksu. 

Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do 

stosowania których jest zobowiązany Wykonawca jak 

również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku 

VAT, czy podatku akcyzowego niezgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz stawek opłat 

dystrybucyjnych niezgodnych z taryfą OSD 

zatwierdzaną przez Prezesa URE decyzją 

administracyjną jest ich naruszeniem. 

ceny w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, 

stawek opłat dystrybucyjnych. 

 

 

5.  

Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) 

została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji  

przez obecnego Sprzedawcę usługa dystrybucji? 

W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca 

prosi o uzyskanie tej informacji od obecnego 

Sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom. 

Obecna umowa zawarta została na czas 

określony – 24 miesiące od dnia rozpoczęcia 

dostawy gazu ziemnego (sprzedaży  

i dystrybucji). Dostawę gazu w ramach 

zawartej umowy rozpoczęto 01.08.2018 

roku. W związku z powyższym umowa 

samoistnie wygasa z dniem 31.07.2020 roku. 

6.  
Czy jest możliwe zawarcie umowy drogą 

korespondencyjną? 

Zamawiająca dopuszcza możliwość 

podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

7.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie numeru 

punktu poboru gazu, numer ten widnieje na fakturze. 
Numer punktu poboru gazu: PL 0030000262 

8.  

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 

ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. 2018 poz.755 t.j) taryfy ustalane przez 

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na 

obrót paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, 

nie będących odbiorcami w gospodarstwach 

domowych,  z dniem 1 października 2017 roku nie 

podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Obowiązek przedkładania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne do zatwierdzenia przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw 

gazowych dotyczy wyłącznie odbiorców paliw 

gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 

1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne.  

Wobec zwolnienia Sprzedawcy paliw gazowych z 

obowiązku zatwierdzania taryfy przez Prezesa URE  

cena paliwa gazowego oraz stawka opłaty 

abonamentowej będą zgodne ze złożoną ofertą, 

natomiast opłaty dystrybucyjne będą rozliczane zgodnie 

z obowiązującą Taryfą OSD zatwierdzaną przez Prezesa 

URE. Ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku 

akcyzowego oraz Taryfy OSD. 

Stosownie do wniesionych przez 

Wykonawcę uwag modyfikuje się zapisy 

siwz w zakresie „istotnych postanowień 

umowy” pkt. 21.4 ppkt 31) w następujący 

sposób: 

 

Jest: 

„Cena jednostkowa gazu ziemnego może ulec 

zmianie w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia tylko w przypadku zmiany 

Cennika Sprzedawcy zatwierdzonej przez 

URE.”  

 

Zmienia się na: 

„Cena jednostkowa gazu ziemnego nie może 

ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia.” 

 

Ponadto modyfikuje się zapis (pkt. 22.2 

SIWZ) w zakresie dopuszczalnej możliwości 

zmiany postanowień zawartej umowy 

poprzez wykreślenie zdania pierwszego w 

następujący sposób: 

 

Jest: 

„Cena jednostkowa gazu ziemnego może ulec 

zmianie w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia tylko w przypadku zmiany 

Cennika Sprzedawcy zatwierdzonej przez 

URE.  

Stawki opłat dystrybucyjnych mogą ulec 

zmianie w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia tylko w przypadku zmiany Taryf 

OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.” 

 

Zmienia się na: 

„Stawki opłat dystrybucyjnych mogą ulec 

zmianie w trakcie realizacji przedmiotu 
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zamówienia tylko w przypadku zmiany Taryf 

OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.” 

9.  

Dotyczy pkt 17 ppkt 17.3 SIWZ Wykonawca zwraca się 

z prośbą o podanie innej formy dostarczania faktur lub 

modyfikację zapisu np. na: „Zamawiająca informuje, że 

istnieje możliwość odbierania od Wykonawcy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesłanych 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2191)”.  Wykonawca informuje, że nie ma 

obowiązku wysyłania faktur w formacie wskazanym 

przez Zamawiającego, a Zamawiający powinien 

umożliwić Wykonawcom wybór formy przesyłania 

faktur. Pozostawienie zapisu w obecnej formie ogranicza 

Wykonawcom udział w postepowaniu. 

Zamawiająca wyjaśnia, iż zapis zawarty  

w pkt. 17.3 SIWZ w brzmieniu 

„Zamawiająca informuje, że będzie odbierała 

od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne przesłane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego zgodnie  

z przepisami …” należy rozumieć jako 

możliwość takiego odbierania faktury przez 

Zamawiającą a nie jako wyłącznie jedyna 

forma doręczenia faktury przez Wykonawcę. 

 

10.  

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna 

być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami? 

Zamawiająca nie jest płatnikiem podatku 

akcyzowego. W związku z czym 

Zamawiająca na etapie podpisania umowy 

złoży stosowne oświadczenie  

o przeznaczeniu paliwa gazowego na 

potrzeby naliczenia podatku akcyzowego. 

Ponadto Zamawiająca wyjaśnia, iż stosownie 

do zapisów pkt. 5 Załącznika nr 1 do siwz  

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 

dostarczony gaz ziemny będzie 

spożytkowany na potrzeby własne, do celów 

grzewczych tj. w celu ogrzewania 

pomieszczeń w budynkach Centralnej Szkoły 

PSP, w celu przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dla potrzeb Centralnej Szkoły 

PSP, oraz w celu zasilenia urządzeń 

gastronomicznych przygotowujących 

potrawy na potrzeby Centralnej Szkoły PSP. 

11.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów 

dotyczących obowiązku ustanowienia przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiająca nie wyraża zgody na 

modyfikację siwz w zakresie odstąpienia od 

zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 

winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 

oferty niezgodnej z treścią SIWZ) 

 W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert  

nie ulega zmianie.  
 

 

KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 

                z up.                 /-/ 

st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka 

Zastępca Komendanta 

 

 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 

http://www.cspsp.pl/

