
 

PRZ/ 00009/2021 Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieć Badawcza Łukasiewicz  

1 
 

Poznań, dnia 19.08.2021r. 

 

Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania 

61-755 Poznań 

ul. Estkowskiego 6  

adres e-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej 

Łukasiewicz Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn.zm.) 

– dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 03.08.2021 oraz 04.08.2021 r., Wykonawca zwrócił się do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy § 11 ust. 10 Załącznik nr 3 do SWZ. 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisów na zapis: „za dzień zapłaty uznaje się dzień 

uznania rachunku bankowego Wykonawcy”  

Wykonawca wyjaśnia, iż obciążenie konta Zamawiającego nie jest jednoznaczne z 

dokonaniem zapłaty, gdyż realizacja przelewu może być dokonana dopiero w dniu 

następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT 

w sytuacji w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych. 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację powyższego zapisu.  

 

Pytanie 2: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat 

dystrybucyjnych obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały 

zgody Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany 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 naruszeniem 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto nie wyrażenie zgody na zmianę 

np. stawki podatku VAT, czy opłat dystrybucyjnych naraża Wykonawcę na ryzyko związane 

z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania 

stron postępowania. 

 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów. Jednocześnie Zamawiający 

podkreśla, iż szczegółowe zapisy dot. trybu i terminu wprowadzenia zmiany, określone 

zostały w § 15 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.  

 

Pytanie 3: 

Dotyczy § 16 Załącznik nr 3 do SWZ. 

Wykonawca prosi o usunięcie kar umownych. 
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Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Pytanie 4: 

Wykonawca prosi o usunięcie § 17 Załącznik nr 3 do SWZ   

 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Pytanie 5: 

Wykonawca prosi o usunięcie § 19 ust. 2 Załącznik nr 3 do SWZ    

 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 
Pytanie 6: 

Dotyczy: § 5 ust. 9 Załącznik nr 3 do SWZ.  

Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu, poprzez usunięcie zapisu: „, które będą 

analizowane przez Operatora na etapie przygotowania kolejnej wersji Instrukcji.”  

Wykonawca wyjaśnia, że Operator nie opiniuje Projektowych postanowień umowy, a  

Wykonawca nie jest upoważniony aby w imieniu OSD składać przedmiotowe deklaracje. 

 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis § 5 ust. 9 Załącznika nr 3 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy. Paragraf przyjmuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający może zgłosić do Operatora uwagi na temat obowiązującej Instrukcji.” 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy § 15 ust. 1 Załącznik nr 3 do SWZ.  

Wykonawca prosi o dodanie zapisu: „zmiana wysokości opłat dystrybucyjnych  w trakcie 

trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora” 

 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. Jednocześnie informuje, iż zgodnie 

z zapisem w  § 15 ust.5 Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy: 

„Dopuszczalna jest zmiana niniejszej Umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za 

przedmiot zamówienia w przypadku wejścia w życie nowej Taryfy Operatora dla 

świadczonych usług dystrybucji paliwa gazowego lub zmiany wysokości podatku 

akcyzowego lub zmiany wysokości podatku VAT. Ceny paliwa gazowego mogą ulec zmianie 

w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę 

właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.” 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej. W-1 i 

W-2 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. 
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Odpowiedź na pytanie 8: 

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i W-

2.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz faktury rozliczeniowej za 

pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota 

zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych.  

 

Zmianie ulega zatem § 11 ust. 4 Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy na następujący: 

„Rozliczanie ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych 

wskazań układu pomiarowego w okresach ustalonych przez danego Operatora. 

Zamawiający w rozliczeniach nie dopuszcza jakichkolwiek faktur zaliczkowych lub 

prognozowych. Wyjątek stanowi grupa taryfowa W-1.1 i W-2.1 - tutaj Zamawiający wyraża 

zgodę na otrzymywanie faktur prognozowanego zużycia (co dwa miesiące) oraz faktury 

rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego”.  

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które 

uniemożliwiają  zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? 

Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  

 

Odpowiedź na pytanie 9: 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego, żaden z instytutów nie ma zawartych umów i 

aneksów, o których mowa powyżej. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej 

przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Zamawiający określił szacunkowy wolumen zużycia paliwa gazowego w każdym miesiącu. 

Dodatkowo Zamawiający określił w SWZ możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z 

zapisami SWZ. W przypadku gdy Zamawiający zużyje podstawowy wolumen określony w 

umowie, będzie miał prawo do wykorzystania wolumenu z prawa opcji.  

 

Pytanie 11: 

Czy grupy taryfowe wskazane przez Zamawiającego w SWZ (załącznik nr 1) są zgodne z 

grupami taryfowymi umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach 

stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)? 

Wykonawca prosi o weryfikacje grupy taryfowej dla PPG 7993281982 oraz 

8018590365500005543569. 

W przypadku gdy została błędnie podana grupa taryfowa uprzejmie proszę o modyfikacje 

formularza cenowego 

 

Odpowiedź na pytanie 11: 

Zamawiający informuje, że grupa taryfowa PPG 7993281982 została zweryfikowana. Jej 

prawidłowa nazwa to W-3.6 (zmiana z pierwotnej W.4).   

Zamawiający informuje, że prawidłowa moc umowna i grupa taryfowa dla PPG 

8018590365500005543569 to W-5.1, moc 111.  

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w Załączniku nr 1 – OPZ oraz Załączniku 

nr 2a – Formularz cenowy.    
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Pytanie 12: 

Wykonawca prosi o weryfikacje mocy umownej dla PPG 8018590365500019279294 

podanej prze Zamawiającego z danymi umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na 

dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT) oraz w 

przypadku gdy została błędnie podana Moc umowna uprzejmie proszę o modyfikacje 

formularza cenowego – załącznik nr 2a. 

 

Odpowiedź na pytanie 12: 

Zamawiający informuje, że prawidłowa moc umowna dla PPG 8018590365500019279294 

to 878 kWh. Prawidłowa wartość została wprowadzona do Załącznika nr 1 –OPZ oraz w 

Załączniku nr 2a- Formularzu cenowym.  

 

Pytanie 13: 

Dotyczy Formularza cenowego – załącznik nr 2a 

Wykonawca prosi o weryfikację mocy umownej dla punktu poboru gazu wiersz 7,17,18, 

kolumna „P” z ostatnią fakturą VAT. 

Wyjaśniamy, że zgodnie z taryfą nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG sp. z o.o. 

dla grupy taryfowej W-1 do W-4 moc umowa wynosi ≤ 110, zgodnie z poniższą informacją: 

 
 

W przypadku gdy została błędnie podana moc umowna uprzejmie proszę o modyfikacje 

formularza cenowego – załącznik nr 2a. 

 

 

Odpowiedź na pytanie 13: 

Zamawiający zweryfikował moc umowną dla punktu poboru gazu wiersz 7,17,18, kolumna 

„P”. Prawidłowa wartość dla wyżej wymienionych punktów wynosi „≤ 110”. Prawidłowa 

wartość została wskazana w wprowadzona w Załączniku nr 1 –OPZ oraz w Załączniku nr 

2a- Formularzu cenowym.  
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Pytanie 14: 

Dotyczy obowiązujących umów 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, która ze stron postępowania Zamawiający,  

czy Wykonawca będzie odpowiedzialna za wypowiedzenie umów z dotychczasowym 

sprzedawcą (jeśli dotyczy)? 

 

Odpowiedź na pytanie 14: 

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby wypowiedzieć umowy z dotychczasowymi 

sprzedawcami (te, które wymagają wypowiedzenia). W niektórych przypadkach jednak 

konieczne będzie złożenia wypowiedzenia przez Wykonawcę. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy listę tych PPG, dla których wypowiedzenie będzie składał Wykonawca oraz listę 

PPG, dla których umowy zostały wypowiedziane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 15: 

    Dotyczy przekazania danych  

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do realizacji 

umowy dane w wersji edytowalnej (Excel, Word)? 

 

Odpowiedź na pytanie 15: 

Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą przygotuje i przekaże wszystkie wymagane 

dane przez danego OSD, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 16: 

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz załącznika nr 

2a „Formularz Cenowy”. 

Zwracamy się z prośbą o weryfikację wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla 

punktów poboru gazu objętych przedmiotowym postępowaniem. W kolumnie M „Nazwa OSD” 

załącznika nr 1 do SWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz załącznika nr 2a „Formularz 

Cenowy” wskazano między innymi na Fortum Marketing and Sales Polska S.A., Axpo Polska 

sp. z o.o. czy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. będącymi spółkami obrotu, z kolei w kolumnie 

AM załącznika nr 1 „Obszar taryfowy” wskazano na dane, odnoszące się w ocenie Wykonawcy 

do OSD - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

 

Odpowiedź na pytanie 16: 

Zamawiający zweryfikował nazwy Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG w 

kolumnie M  w Załączniku nr 1 - OPZ oraz w kolumnie M w  Załączniku 2a – Formularz cenowy. 

Wszystkie nazwy OSD, zgodnie ze stanem faktycznym, zostały zmienione na: Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. 

 

Pytanie 17: 

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”   

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z 

uwzględnieniem projektowanych postanowień umowy, które  zostaną wprowadzone do  

przyszłej umowy przygotowanej na wzorze Wykonawcy?  

Przy postępowaniu o udzieleniu zamówienia na dostawę paliwa gazowego obejmującą 

sprzedaż i dystrybucję (usługa kompleksowa) przyjętą praktyką jest przygotowanie umowy 

przez Wykonawcę. 

Wynika to z faktu konieczności zawarcia obligatoryjnych zapisów związanych ze 

świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego wymaganych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 
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Odpowiedź na pytanie 17: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą prośbę Wykonawcy. Zamawiający proponuje 

Wykonawcom wskazanie ewentualnych brakujących elementów do Załącznika nr 3 do SWZ 

na tym etapie, tj. w czasie trwania postępowania przetargowego.  

 

Pytanie 18: 

Dotyczy § 7 oraz § 14 ust. 2 pkt. 4 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane 

postanowienia umowy” 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie bilansowania 

handlowego w ramach zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego przez 

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe danego Sprzedawcy, zgodnie z 

obowiązującą praktyką rynku paliwa gazowego?  

Bilansowanie handlowe polega na rozliczeniu różnicy ilości paliwa gazowego, jaka została 

pobrana przez odbiorcę końcowego w stosunku do ilości gazu uprzednio zgłoszonej w 

umowie kompleksowej. Bilansowanie handlowe jest realizowane pomiędzy podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie, a operatorem systemu przesyłowego oraz pomiędzy 

podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, a sprzedawcą (w zakresie rozliczeń za 

niezbilansowanie). W mechanizmie bilansowania odbiorca końcowy nie bierze bezpośrednio 

udziału (o ile nie jest jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie 

handlowe). Rozliczanie z tytułu niezbilansowania odbywa się za pośrednictwem 

sprzedawcy, niezależnie od tego, czy sprzedawca jest jednocześnie podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, czy jest nim inny podmiot. Podmiot 

zobowiązany do bilansowania handlowego może je prowadzić samodzielnie lub wskazać 

inny podmiot, który będzie świadczył dla niego taką usługę. 

 

Odpowiedź na pytanie 18: 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie bilansowania handlowego w ramach zawartej 

umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego przez Podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe danego Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującą praktyką rynku paliwa 

gazowego. 

 

Pytanie 19: 

Dotyczy § 16 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia   

umowy” 

  Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów dotyczących pokrywania przez Wykonawcę    

dodatkowych kar umownych.  

Wykonawca wyjaśnia, iż przy zachowaniu kar w podanej wysokości ryzyko ich poniesienia   

będzie musiało zostać uwzględnione przy indywidualnej wycenie i tym samym będzie miało 

wpływ na wysokość ceny ofertowej gotowej do zaproponowania przez Wykonawców 

biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Odpowiedź na pytanie 19: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  

 

Pytanie 20 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od przyjętych kar umownych lub o 

dodanie równoważnej kary umownej przysługującej Wykonawcy w sytuacji odstąpienia 

od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych 

naruszą zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. 

 

Odpowiedź na pytanie 20: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  
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Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wiążą wszystkich 

Wykonawców. 

 

 
Załączniki po zmianach: 

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 2a- Formularz cenowy 

- Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy 
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