
Swarożyn, dnia 18.11.2015r. 
 
 

 

                                                                                                 

                                                                                        Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego 

typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących                

im. St. Staszica w Swarożynie 

 

 Zamawiający – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica             

w Swarożynie informuje, że w niniejszym postępowaniu w dniu 17.11.2015r. dotarł e-mail od 

Wykonawcy zawierający pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej jako Pzp, przedstawiam treść pytań Wykonawcy 

oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres 

wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, iż obecna umowa nie jest zawarta w akcji promocyjnej. Okres 

wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc. Umowa została zawarta na czas określony. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający indywidualnie dokona wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej, czy 

udzieli pełnomocnictwa dla wybranego Wykonawcy? 

 

 



Odpowiedź 2 

Zamawiający nie dokona wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej, nie udzieli również 

pełnomocnictwa w tym zakresie wybranemu Wykonawcy. Umowa została zawarta na czas określony 

do 31.12.2015r. i nie ma potrzeby jej wypowiadania. 

 Pytanie 3 

Kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego punktu poboru wyszczególnionego w załączniku      

nr 6 do SIWZ? 

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, iż w SIWZ nie ma załącznika nr 6, są załączniki nr 6a oraz 6b. Aktualnym 

sprzedawcą paliwa gazowego jest DUON Marketing and Trading Spółka Akcyjna w Gdańsku. 

Pytanie 4 

Czy procedura zmiany sprzedawcy zostanie przeprowadzona po raz pierwszy? 

Odpowiedź 4 

Zamawiający informuje, iż przetarg niegraniczony nie jest przeprowadzany po raz pierwszy. Umowy 

kompleksowe na dostawę gazu ziemnego były zawierane z różnymi sprzedawcami. 

Pytanie 5 

Prosimy o wskazanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z Oddziałem, oraz grupę taryfową 

OSD na terenie jego funkcjonowania. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa 

oddział w Gdańsku, grupa taryfowa to: W-5.1. 

Pytanie 6 

Prosimy o udzielenie informacji w zakresie przeznaczenia paliwa gazowego objętego niniejszym 

przetargiem na potrzeby właściwego naliczenia podatku akcyzowego, czy są Państwo zwolnieni               

z akcyzy? 

 



 

Odpowiedź 6 

Zamawiający informuje, iż tak jak zostało to zapisane w pkt 10 Załącznika nr 7 Istotne Postanowienia 

Umowy - Zamawiający jest zwolniony od podatku akcyzowego. 

Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o podanie przewidywanego zużycia w rozbiciu na poszczególne miesiące w 

roku. Znając profil zużycia, Wykonawca będzie mógł przedstawić ofertę dostosowaną do 

indywidualnego zapotrzebowania na paliwo gazowe Zamawiającego. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający informuje, iż szacunkowe zużycie w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku 2016 

wygląda następująco: 

styczeń          – 277.340 kWh 

luty                - 260.495 kWh 

marzec           - 163.050 kWh 

kwiecień        - 118.330 kWh 

maj                - 28.100 kWh 

czerwiec        - 15.500 kWh 

lipiec             - 10.030 kWh 

sierpień         - 12.400 kWh 

wrzesień        - 18.360 kWh 

październik  - 122.220 kWh 

listopad        - 170.150 kWh 

grudzień      - 265.615 kWh 
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 Zamawiający – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica             

w Swarożynie informuje, że w niniejszym postępowaniu w dniu 17.11.2015r. dotarł e-mail od 

Wykonawcy zawierający pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, 
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(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej jako Pzp, przedstawiam treść pytań Wykonawcy 

oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy, pkt 7. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie 

prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe 

wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego (1 m-c), której kwota zostanie pomniejszona o 

kwotę wynikającą w faktur wstępnych? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie 

prognozowanego zużycia paliwa gazowego. 

 



 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści pkt 9Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia 

umowy, tj.: 

„Termin płatno ści – nie mniej niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury  VAT.”  

poprzez zastąpienie go treścią: 

„Termin płatności – nie mniej niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT”? 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, iż zapis istotnych postanowień umowy  "Termin płatności - nie mniej niż 14 

dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT" – nie zostanie zmieniony. Faktura 

może zostać również dostarczona drogą e-mailową na adres: kierownik.gospodarczy@zsaio.pl 
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Pytanie 1 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe 

w rozbiciu na miesiące (w kWh).  

Wykonawca wyjaśnia, iż taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę 

wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, iż szacunkowe zużycie w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku 2016 

wygląda następująco: 

styczeń          – 277.340 kWh 

luty                - 260.495 kWh 

marzec           - 163.050 kWh 



kwiecień        - 118.330 kWh 

maj                - 28.100 kWh 

czerwiec        - 15.500 kWh 

lipiec             - 10.030 kWh 

sierpień         - 12.400 kWh 

wrzesień        - 18.360 kWh 

październik  - 122.220 kWh 

listopad        - 170.150 kWh 

grudzień      - 265.615 kWh 

 

 

 

 

 

 

                 

 


