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Konopiska,  dnia 18.07.2022r. 

 

 
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 na rok 2023” 
 

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

Gminie Konopiska na rok 2023”  GK.271.7.2022 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 

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

Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień (wnioski i pytania udostępniono w oryginalnej treści) i dokonuje 

zmian: 

 

1. W świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 

na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny  

jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w 

cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych postępowaniem. W 

związku z tym Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest 

pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być 

dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu. 

Odpowiedź 1.  

Zamawiający w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dołącza stosowne oświadczenia. 
 

2. Dot. zapisów w § 1 ust. 16 . – Czy wykonawca powinien doliczyć do ceny 

jednostkowej paliwa gazowego stawkę podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami)? Według informacji zawartych w Załączniku nr 1a 

wszystkie PPG są zwolnione z podatku akcyzowego. 

Odpowiedź 2. 
Zamawiający zaleca do sporządzenia oferty wykorzystanie kalkulatora, w którym nie 
należy wprowadzać kwot związanych z akcyzą. 

 
3. Dot. zapisów w § 5 ust. 1 pkt. – Wykonawca wnioskuje o usunięcie następującego 

zapisu:” W razie obniżenia cen paliwa gazowego notowanych na Towarowej Giełdzie 

Energii o stawkę wyższą niż 30 % w okresie porównywalnym od dnia zawarcia 

umowy Zamawiający ma prawo do otrzymania obniżenia ceny energii o taką samą 

wartość, jak obniżka ceny paliwa gazowego na giełdzie. 

Odpowiedź 3. 
W treści par. 5 ust. 1, p. 1 Załącznika nr 2 do SWZ wykreślono treść  W razie obniżenia cen 

paliwa gazowego notowanych na Towarowej Giełdzie Energii o stawkę wyższą niż 30 % w 
okresie porównywalnym od dnia zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do otrzymania 

obniżenia ceny energii o taką samą wartość, jak obniżka ceny paliwa gazowego na 
giełdzie. 

 
 



     

                         GMINA  KONOPISKA 

 
4. 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 4. 

Zamawiający w zapisach par. 7, ust. 1,  4 i 5 Załącznika nr 2 do SWZ nie wymaga w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat 
dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego konieczności spisania na tę 

okoliczność aneksu. 
 

5. Dot. zapisów w § 7 ust. 8 lit. b) - Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu, że zmiana 

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

podstawowego określonego w SWZ. 

Odpowiedź 5. 

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 7, ust. 8 lit. b przybiera treść: 
jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili 

działania jednostki, modernizacji lub remontu, etc. nastąpi zmiana liczby punktów 
poboru gazu, tj. zwiększenie liczby punktów poboru gazu lub zmniejszenie liczby 

punktów poboru w zakresie nie przekraczającym +/- 10 % zużycia paliwa gazowego 
wskazanego w ust. 1 par. 4. W takim przypadku konieczne jest zawarcie stosownego 

aneksu do umowy (wprowadzenie nowego PPG, likwidacja PPG).   
 

6. Dot. zapisów § 8 ust. 10,12 Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar 

umownych.  

Odpowiedź 6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowień o  karach umownych. 
 

7. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar 

do: 

- § 8 ust. 10 pkt 1 do 5% szacowanej wartości przedmiotu zamówienia 

- § 8 ust. 10 pkt 2 do 5% szacowanej wartości przedmiotu zamówienia 

- § 8 ust. 10 pkt 3 do 5% szacowanej wartości przedmiotu zamówienia 

- § 8 ust. 12 do 7% szacowanej wartości przedmiotu zamówienia 

Odpowiedź 7. 
Załącznik nr 2 do SWZ, par. 8, ust. 10, 11 i 12 przybierają treść: 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  
1) odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź jej części lub jej rozwiązania z winy 
Wykonawcy w wysokości stanowiącej równowartość 5 % szacowanej kwoty wartości 

przedmiotu umowy brutto wskazanej w ofercie z wyłączeniem przypadku rozwiązania 
Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  

2) w wyniku prowadzenia procedury zmiany sprzedawcy z winy Wykonawcy nie 
będzie możliwe dochowanie terminu rozpoczęcia dostaw określonych w przedłożonej 

ofercie, rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego rozpocznie się po pozytywnie zakończonej 
procedurze zmiany sprzedawcy w wysokości stanowiącej równowartość 5 % szacowanej  
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kwoty wartości przedmiotu umowy brutto wskazanej w ofercie z wyłączeniem przypadku 

rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  
3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, jej rozwiązania lub 

zaprzestania jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 5 % szacowanej wartości przedmiotu umowy brutto wskazanej w ofercie, z 

wyłączeniem przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:  

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź jej części lub jej rozwiązania przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości stanowiącej 

równowartość 10% szacowanej kwoty brutto wartości przedmiotu umowy wskazanej w 
ofercie z wyłączeniem przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego jej rozwiązania lub 
zaprzestania jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna, w wysokości  5 % szacowanej 
wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w ofercie, z wyłączeniem przypadku 
rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, par.8,  

12. Łączna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić strony na podstawie 
przedmiotowej umowy wynosi 7 % szacowanej kwoty wartości brutto przedmiotu 

umowy wskazanej w ofercie. 
 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z 

zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź 8. 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej 

W-2.1 (W-1.1) 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-2.1 (W-1.1) okres 

rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 

miesięcy. 

Odpowiedź 9. 

Zamawiający wymaga rozliczeń za faktycznie zużyte paliwo gazowe. 
 

10. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na  rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-2.1, 

W-1.1 w okresach zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał 

odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres 

rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 

Odpowiedź 10.  
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy  

taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca 

wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach 

dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku). Ilość odczytów 

dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.1. taryfy PSG Sp. z o.o.  
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Odpowiedź 11. 

Zamawiający wymaga dokonywania rozliczeń na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa  
gazowego, wg odczytów dokonywanych przez OSD w terminach przez niego stosowanych. 

 

12. Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) Zamawiający wskazuje, iż 

na dzień składania ofert stawka podatku VAT dla gazu ziemnego wynosi 0%.  W 

związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy do obliczenia ceny 

oferty winna być przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia oferty? 

Odpowiedź 12. 
Oferta winna zostać złożona w obowiązującym stanie prawnym (stawka VAT na paliwo 

gazowe do 31.07.2022 r. wynosi 0 %). 
 

 

 

 

 

 

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

podejmowania czynności w jego imieniu 
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