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     Warszawa, dn. 03.09.2021 r. 

     Nr referencyjny postępowania 
     ZP 20/2021

Znak sprawy: P.290.16.2021.P3
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa gazu do budynków OT TDT”,                  
Nr referencyjny postępowania: ZP 20/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść pytania oraz na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r.                            
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień 
treści SWZ.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy droga korespondencyjną.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawaiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie 3
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki 
jest ich okres wypowiedzenia? 

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie zawierał umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, Zamawijący 
posiada zawartą umowę kompleksową na dostawę gazu ziemnego nr ZP 52/2019 z dnia 14.01.2020 r., 
zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na czas określony do dnia 31.12.2021r.
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Pytanie 4
Dot. rozdz. 3 pkt. 2 i 3 SWZ i par. 4 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów 
w ten sposób, aby ewentualne zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, 
mogło być w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejących zapisów.

Pytanie 5
Dot. rozdz. 4 SWZ – Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie 
dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie 
procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego) 

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie zmienia zapisu Rozdziału 4 SWZ.

 Zgodnie z zapisem ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonawca zobowiązany 
jest do wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej zawartej przez Zamawiającego oraz do 
dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizacji zawartej 
umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego.” 
Do rozpoczęcia terminu wykonania zamówienia tj. do 1 stycznia 2022 r. Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić skutecznie procedurę zmiany sprzedawcy.

Pytanie 6
Dot. rozdz. 4 SWZ i par. 4 ust. 3 – Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy kontrolowania wartości umowy, w związu z powyższym, na 
podstawie art. 286 ustawy Pzp  Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie załącznika nr 2 do SWZ – 
Projektowane postanowienia umowy:

Zamawiający dodaje zapis w par. 2 ust. 1 pkt. 8) o treści:

„8) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń.”

W przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.

Pytanie 7
Dot. Formularza cenowego – Wykonawca wnosi o modyfikację formularza poprzez podanie prawidłowej 
wartości do wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej dla ppg w grupie taryfowej W-5.1. 

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp  zmienia treść Załącznika nr 3a do SWZ – Formularz cenowy 
poprzez podanie w pkt 2 w kolumnie 4, poz. 3 prawidłowej szacunkowej ilości podanej w celu wyliczenia 
ceny brutto oferty– prawidłowa wartość to 2 119 920 kWh/h

Pytanie 8
Dot. par. 2 ust. 9 i 10 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanych zapisów. 

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych zapisów.
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Pytanie 9
Dot. par. 4 ust. 11 wzoru umowy – Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu, poprzez dodanie poniższej treści: 
„chyba że dane znajdą się na fakturze.” 

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp  zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy w zakresie par. 4 ust. 11:
Przed zmianą:

„Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość Paliwa Gazowego pobranego                          
w danym Obiekcie wraz z podaniem odczytów stanu początkowego i końcowego dla danego układu 
pomiarowego, przyjętych do wyliczenia ilości pobranego Paliwa Gazowego.”

Po zmianie:
„Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość Paliwa Gazowego pobranego                           

w danym Obiekcie wraz z podaniem odczytów stanu początkowego i końcowego dla danego układu 
pomiarowego, przyjętych do wyliczenia ilości pobranego Paliwa Gazowego, chyba że dane znajdą się na 
fakturze.”

Pytanie 10
Dot. par. 4 ust. 12 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wprowadzenie dodatkowego zapisu, iż „Złożenie 
reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy 
płatności.”

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp  zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy w zakresie par. 4 ust. 12.
Przed zmianą:
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w szczególności w 
przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobrane Paliwo Gazowe Zamawiający złoży 
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury.
Po zmianie:
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w szczególności w 
przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobrane Paliwo Gazowe Zamawiający złoży 
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Złożenie reklamacji nie uprawnia 
Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.”

Pytanie 11
Dot. par. 4 ust. 13 wzoru umowy – Wykonawca informuję, że posiada rachunki bankowe rozliczeniowe 
ujawnione w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami 
bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie 
do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają 
obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. 
Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych                  
w wykazie. W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym, 
służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez 
Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 roku wynika,                    
iż obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom narzędzi umożliwiającym weryfikację czy 
rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który znajduje się w wykazie MF. Ponadto MF jasno 
wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami. 
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Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się                      
na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: „Wyszukiwany numer rachunku 
jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym 
samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt. 

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas 
weryfikacji numeru rachunku: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje 
do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w 
powyższym zapisie 

Pytanie 12
Dot. par. 4 ust. 23 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejącego zapisu: Za dzień zapłaty 
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego., zapisem: Za dzień zapłaty uważa się 
dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp  zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy w zakresie par. 4 ust. 23:
Przed zmianą:
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Po zmianie:
Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Pytanie 13
Dot. par. 8 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów o karach umownych. 

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów.

Pytanie 14
Dot. par. 8 wzoru umowy – W przypadku niewyrażenia zgody na wykreślenie kar, Wykonawca wnosi                          
o ich zmniejszenie o połowę. 

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający nie wyraża zgody  na zmiejszenie kar umownych.

Pytanie 15
Dot. par. 11 wzoru umowy – 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 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 16
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Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego są zgodne 
z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących 
podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)? 

Odpowiedź na pytanie 16:

Numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego są zgodne                   
z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących 
podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).

Pytanie 17
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 17:

Moc umowana jest poprawna i zgodna z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która widnieje na 
fakturach VAT.

Pytanie 18
Wykonawca prosi o informację, czy podane parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, 
adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego? 

Odpowiedź na pytanie 18:

Podane parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe 
są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Pytanie 19
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 z 
faktur wstępnych? 

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych.

Pytanie 20
Czy w formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 
akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

Odpowiedź na pytanie 20:

W paragrafie 4 ust. 18 Zamawiający zawarł informację dotyczącą zwolnienia z podatku akcyzowego. Wobec 
powyższego w formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego nie powinna być doliczona 
stawka podatku akcyzowego.
Pytanie 21
Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki ePUAP Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie 21:

/tdt/skrytka

Pytanie 22
Wykonawca wnosi o zmianę terminu płatności faktury rozliczeniowej, tak aby wynosił 14 dni od daty 
wystawienia faktury.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 23
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W przypadku negatywnego wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej przeprowadzonej przez Wykonawcę, 
w celu złożenia oferty na kompleksową dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego, 
czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na poczet 
Wykonawcy w jednej z poniższych form ? 

a) kaucji pieniężnej, w wysokości wyliczonej zgodnie z OWU, 

b) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 

c) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 

d) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Spółki gwarancji lub poręczenia podmiotu 
     posiadającego rating finansowy, którego treść zaakceptowana została przez Spółkę na podstawie   
     przedstawionych przez Klienta dokumentów potwierdzających, że przysługuje podmiotowi rating 
     finansowy nadany mu przez renomowaną agencję ratingową, nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody's,
     BBB-dla Agencji Fitch. 

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Na podstawie art. art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia wyjaśnienia SWZ i dokonaną zmianę 
treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ i jest 
ona wiążąca.

Załączniki:

Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy - po zmianie z dnia 03.09.2021r.

Załącznik nr 3a    Formularz cenowy po zmianie z dnia 03.09.2021r.
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