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Konopiska,  dnia 11.10.2021 r. 

 

 
Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w przetargu nieograniczonym na zadanie 
pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na 

potrzeby obiektów  w Gminie Konopiska” 
 

Dotyczy: prowadzonego postępowania na zadanie pn. „Zakup w ramach umowy 
kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów  w 

Gminie Konopiska”  GK.271.5.2021 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 

Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPiW. 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

 

1. Wykonawca prosi o weryfikacje adresów punktów poboru i informacje czy są one 

aktualne. 

Odpowiedź 1.  

Dane o ppg są zweryfikowane i aktualne. 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-

1.1 i W-2.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza 

obejmuje dwa miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe 

wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o 

kwotę wynikającą z faktur prognozowanych? 

Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-1.1 i W-2.1 okres 

rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 

miesięcy. W przypadku barku zgody na faktury planowe dla grup taryfowych W-1 i W-2, 

Zamawiający otrzyma jedną fakturę. 

Odpowiedź 2. 
Zamawiający wymaga rozliczeń na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa gazowego. 

3. Wykonawca prosi o weryfikacje wolumenu dla grup taryfowych W-1.1. i W-2.1 

Odpowiedź 3.  
Dane o zużyciu wprowadzono na podstawie faktur z 2020 r. 

4. Dotyczy pkt 6 Załącznika nr 1 do SWZ. Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie prawa do 

zmiany łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego przez Zamawiającego w zakresie do 

+/- 20 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 

Odpowiedź 4.  

Zamawiający pragnie zwrócić uwagę Wykonawcy na nieprecyzyjnie zadane pytanie, 

bowiem Wykonawca nie zdefiniował, co ma na myśli używając terminu „wolumen 

podstawowy”. Domniemywać należy, ze w SWZ mamy do czynienia z dwiema 

wielkościami, które można nazwać wielkością podstawową – tj. ilość punktów poboru 

gazu i prognozowaną  ilość paliwa gazowego, która zostanie zużyta  trakcie trwania 

umowy. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ, ust. 6 zapisał „W toku realizacji Umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 

zakupionego paliwa gazowego w zakresie do  ± 50%, względem zużycia paliwa  

gazowego  podanej poniżej. A poniżej podano wielkość zużytego paliwa gazowego 

zużytego w roku 2020 z zastrzeżeniem dodatkowym opisanym  w ust. 16 o treści: W  
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związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia paliwa 

gazowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  Zamawiający przedstawił 

przewidywalną ilość zużycia paliwa gazowego. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista 

ilość zużycia paliwa gazowego może ulec zmianie,  tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu 

przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane 

prognozowane zużycie paliwa gazowego nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania 

do zakupu paliwa gazowego w podanej wysokości, a Zamawiający zobowiązuje się do 

zapłacenia za zużyte paliwo gazowe. 

5. Wykonawca prosi o usunięcie zapisu pkt 5 ppkt 1 Załącznika nr 1 do SWZ. 

Odpowiedź 5. 
Wykonawca, jako strona umowy kompleksowej, jest odpowiedzialny za właściwe 

wykonanie zamówienia. Wniosek nie zostanie spełniony. 

6. Wykonawca prosi o dopisanie poniższej treści do pkt 8 Załącznika nr 1 do SWZ. „Zmiana 

taryfy nastąpi po wyrażeniu zgody przez OSD” 

Odpowiedź 6. 
W treści przywołanego punktu widnieje zapis - po uprzednim uzgodnieniu warunków 

technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

Zamawiający uznaje ten zapis za równoznaczny z wyrażeniem zgody stron, co do 

dokonania zmiany. 

7. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §2 ust.1 pkt 8 Załącznik nr 2 do SWZ. 

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 

2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 

pkt 3 i 4 Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji: 

1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o 

przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B; 

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w 

dostarczaniu paliw gazowych;  3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących 

w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych; 4) 

powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej; 5) 

powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania 

planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na 

piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na: a) 7 

dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców 

zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, b) 14 dni przed dniem planowanej 

przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców; Zgodnie z 

cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej realizuje 

obowiązek o którym mowa w SWZ. W przypadku braku zgody na usunięcie ww. zapisu, 

Wykonawca prosi o jego modyfikacje na treść: „powiadomienia Zamawiającego w 

przypadku konieczności ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego do Obiektów 

Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również o przyczynach 

wstrzymania lub przerwania dostarczania Paliwa Gazowego oraz udzielenia informacji o 

przewidywanych terminach wznowienia dostarczania Paliwa Gazowego, pod warunkiem 

otrzymania informacji od OSD”. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w 

ramach umowy kompleksowej realizuje obowiązek o którym mowa w SWZ, wobec 

powyższego wnosimy o wykreślenie zapisu lub jego modyfikację: „Wykonawca 

powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może 

mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności o 

przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa 

gazowego, pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora  
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Systemu Dystrybucyjnego”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

obowiązek informowania odbiorców o planowanych przerwach w ramach umowy 

kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD jako właścicielu sieci dystrybucyjnej, który 

nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu takich okoliczności. 

Odpowiedź 7. 
OSD nie jest stroną umowy. Z charakteru umowy kompleksowej wynika, że Wykonawca 

realizuje wszelkie czynności na styku Odbiorca OSD, również na  mocy udzielonego mu 

pełnomocnictwa. 

8. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu §2 ust.5 Załącznik nr 2 do SWZ, 

poprzez zastąpienie go poniższą treścią: „Zamawiający zobowiązany jest do 

terminowych płatności należności. Reklamacja nie zwalnia Zamawiającego od płatności.” 

Odpowiedź 8  

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 2, ust. 5 pozostanie bez zmiany. 

9. Dotyczy zapisu §2 ust.1 pkt 9 Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca prosi o dopisanie : 

„Zmiana mocy umownej nastąpi za wyłączną zgodą OSD”. 

Odpowiedź 9. 
OSD nie jest stroną umowy. Z charakteru umowy kompleksowej wynika, że Wykonawca 

realizuje wszelkie czynności na styku Odbiorca OSD, również na  mocy udzielonego mu 

pełnomocnictwa. 

10. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §2 ust.10 Załącznik nr 2 do SWZ, lub 

zastąpienie go poniższa treścią: „W sytuacji, gdy niezwłoczne wstrzymanie lub 

ograniczenie dostarczania Paliwa Gazowego mogłoby powodować zagrożenie 

bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, bądź uszkodzenie lub zniszczenie 

obiektów technologicznych Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z OSD uzgodni 

z Zamawiającym, okres po upływie którego możliwe będzie wstrzymanie lub 

ograniczenie dostaw Paliwa Gazowego do Zamawiającego” Wykonawca wyjaśnia, że 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4 

Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji: 1) 

instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o 

przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B; 

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w 

dostarczaniu paliw gazowych; 3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących 

w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych; 4) 

powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej; 5) 

powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania 

planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na 

piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na: a) 7 

dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców 

zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, b) 14 dni przed dniem planowanej 

przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców; 

Odpowiedź 10. 
Zamawiający zwraca uwagę, że w umowie kompleksowej Wykonawca jest stroną umowy 

i w stosunkach z OSD działa z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §8 ust.11 i ust. 12 Załącznik nr 2 do 

SWZ. 

Odpowiedź 11. 
Załącznik nr 2 do SWZ, par. 8, ust. 11 i ust. 12 pozostanie bez zmiany. 
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12. Dot. §8 ust.11 i ust. 12 Załącznik nr 2 do SWZ - W przypadku niewyrażenia przez 

Zamawiającego zgody na wykreślenie kar umownych, Wykonawca wnosi o ich 

zmniejszenie o połowę. 

Odpowiedź 12. 
Załącznik nr 2 do SWZ, par. 8, ust. 11 i ust. 12 pozostanie bez zmiany. 

13. Dot. §7 ust. 5 lit. b. Załącznik nr 2 do SWZ – Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że 

zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 %wolumenu 

podstawowego określonego w SWZ. 

Odpowiedź 13. 

Wobec intensywnych prac Polskiej Spółki Gazownictwa realizującej program gazyfikacji 

kraju, Zamawiający nie jest w stanie określić skali przyłączonych do gazowej sieci 

dystrybucyjnej punktów poboru gazu, co oznacza, że nie może ustalić poziomu wielkości 

zużytego gazu w nowo przyłączonych obiektach. 

14. Dot. §8 ust. 1 Załącznik nr 2 do SWZ Wykonawca prosi o dodanie zapisu : „Warunkiem 

rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do OSD, zgodnie z terminami 

wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.” 

Odpowiedź 14. 
Zapis w ust. 2 precyzuje warunki  determinujące rozpoczęcie dostaw. 

15. Dotyczy pkt 15 Załącznika nr 1 do SWZ. Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu 

odnośnie sposobu sporządzania faktur na zapis: „Faktury powinny zawierać dane 

identyfikujące punkt poboru gazu, w tym: lokalizacja punktu poboru gazu (ppg), numer 

ppg wg OSD, okres rozliczenia, stan początkowy i stan końcowy układu pomiarowo-

rozliczeniowego (tylko dla taryf W-1 – W-4) i wynikająca z tej informacji wielkość 

zużycia.” Wykonawca wyjaśnia, że § 38 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 

marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie paliwami gazowym określa jakie dane muszę znaleźć się na fakturze. 

Wg powyższego zapisu dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 

110 kWh/h nie ma wymogu wskazywania nr gazomierza, obowiązek przekazywania 

rzeczonych informacji został określony w odniesieniu do odbiorców pobierających 

paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 kWh/h. Wykonawca nie ma możliwości 

podania stan początkowy i stan końcowy układu pomiarowo-rozliczeniowego dla taryfy 

W-5. 

Odpowiedź 15. 

W Załączniku nr 1 do SWZ w p. 15 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, aby na 

fakturze oznaczał numer gazomierza. 

16. Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert nie wcześniej niż 18.10.2021r. 

Odpowiedź 16. 

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert. Obowiązujący termin wypada 

15.10.2021r. godz. 1000. 

17. Prosimy o podanie adresu skrzynki na ePUAP. 

Odpowiedź 17. 

Adres skrytki E-PUAP Urzędu Gminy - /09b06gcsrj/skrytka 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 

podejmowania czynności w jego imieniu 
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