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Morawica, dnia 03 marca 2022r.  
 
Zamawiający 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. 
Numer NIP 657-10-25-692 
ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica 
 
 
Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami) pn.  Kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego do dnia 31.03.2023r., numer sprawy ZGK.SP-P.DG.1.02/2022 
 

 
WYKONAWCY 

 
W dniu 03 marca 2022r. wpłynęły wnioski i zapytania dotyczące dokumentów zamówienia. 
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi i wyjaśnień, które są obowiązujące dla wszystkich 
Wykonawców.  
 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
Odpowiedź 
Tak, zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie (SWZ Rozdział XVI. Pkt 6). 
 

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

Odpowiedź 
Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 
 

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 
Nie, zawarte umowy wygasną z dniem 31 marca 2022r.  
 

4. Dot. rozdz. III pkt 5 SWZ i par. 5 ust. 2 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 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 

5. Dot. załącznika nr 1 do SWZ – Wykonawca prosi o wskazanie aktualnych numerów 
identyfikacyjnych Punktów wyjścia nadanych przez OSD dla wszystkich PPG objętych 
postępowaniem 

 
Odpowiedź 
Zamawiający niniejszym wskazuje aktualne numery: 

L.p. Nazwa punktu poboru 

Adres punktu poboru 

Numer 
punktu 

Miejscowość Ulica Numer Kod Poczta 

1 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy 
Sp. z o.o. 

Morawica  Spacerowa 4 26-026 Morawica 8018590365500019341410 
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2 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy 
Sp. z o.o. 

Morawica  Kielecka 9 26-026 Morawica 8018590365500019400186 

3 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy 
Sp. z o.o. 

Morawica  Kielecka 38 26-026 Morawica 8018590365500051374452 

4 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy 
Sp. z o.o. 

Morawica  Złota 1C 26-026 Morawica 8018590365500091624791 

5 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy 
Sp. z o.o. 

Bieleckie 
Młyny 

Akacjowa 1 26-026 Morawica 8018590365500093242023 

 
 

6. Dot. załącznika nr 1 do SWZ – Wykonawca prosi o przedstawienie wolumenu w podziale 
zgodnym z tym, który został przedstawiony w formularzu cenowym, tj. wolumen objęty 
ochroną taryfową i pozostały, dla każdego ppg odrębnie. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
W odniesieniu do punktu 8018590365500019400186 należy zastosować proporcjonalny rozdział 
(50%/50%). W pozostałych dwóch  punktach  objętych ochroną taryfową poz. 1 i 5 Załącznika nr 1 
udział ten wynosi 100%. 
 

7. Dot. załącznika nr 2 do SWZ – Wykonawca prosi o wskazanie aktualnie obowiązującej stawki 
podatku VAT. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.  
Zarówno w SWZ Rozdział XII pkt 7, jak i w Formularzu cenowym zamawiający wskazał  
„Dla potrzeb porównania ofert wykonawca do wyliczenia kosztów zakupu paliwa gazowego zastosuje 
23% stawkę podatku VAT, natomiast do rozliczeń pobranego paliwa gazowego wykonawca stosować 
będzie stawki obowiązujące w trakcie realizacji Umowy.” 
Zamawiający oczekuje tym samym złożenia oferty ze stawką za paliwo gazowe w wysokości 23%. 
 

8. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry 
dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są 
zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

Odpowiedź 
Parametry są zgodne. 
 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 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 
Nie. Zamawiający przewiduje rozliczenie wg zużycia prognozowanego wyłącznie w przypadku 
opisanym w §10 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy „W przypadku nieotrzymania od 
Operatora informacji o zużyciu w okresie dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, Wykonawca 
wystawi fakturę sporządzoną w oparciu o prognozowane miesięczne zużycie paliwa (wykazane w 
Załączniku nr 1 do Umowy), bądź w oparciu o dane o zużyciu przekazane Wykonawcy przez Odbiorcę 
w formie elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. W takiej sytuacji, niezwłocznie po 
otrzymaniu od OSD danych o zużyciu, Wykonawca wystawi (o ile zajdzie taka konieczność) fakturę 
korygującą, z terminem płatności określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.” 
 

10. Czy w Formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona 
stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

Odpowiedź 
Nie. W odniesieniu do wszystkich obiektów występuje zwolnienie – zamawiający załącza oświadczenia 
akcyzowe o przeznaczeniu paliwa gazowego. 
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11. Dot. par. 15 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy – Wykonawca wnioskuje o zmianę (lub dodanie) 

zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu 
podstawowego określonego w SWZ. 

Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany treści §15 ust.2 pkt 1), który otrzymuje brzmienie  
„1) Zmiany ilości punktów odbioru wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana 
wynikać może np. z likwidacji/włączenia punktu odbioru, zmiany stanu prawnego lub technicznego 
punktu odbioru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych 
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. 
Zmiana ilości gazu wynikająca ze zwiększenia ilości punktów odbioru nie przekroczy 10% łącznej 
prognozowanej ilości paliwa gazowego, o której mowa w §5 ust. 1 Umowy” 
 

12. Dot. par. 16 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dot. kar umownych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian 
 

13. Dot. par. 16 wzoru umowy – W przypadku braku zgody na wykreślenie kar Wykonawca wnosi 
o zmniejszenie ich o połowę 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian 
 

14. Dot. par. 16 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie ust. 3, 4, 6 i zmianę zapisu w 
ust. 8 w ten sposób, aby maksymalna wysokości kar była ograniczona do 10%. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. 
 

15. Czy 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? Jeżeli tak, to 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 
Tak, zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z 
uregulowaniami zawartymi w przedmiotowej ustawie w odniesieniu do punktów i zużycia zgodnie ze 
wskazaniem w Formularzu cenowym. Zamawiający złoży stosowne oświadczenie przed zawarciem 
umowy. Jednocześnie zamawiający załącza Oświadczenia, jakie zostały złożone obecnemu dostawy 
paliwa gazowego, które są nadal aktualne. 
 

16. Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych ochroną 
taryfową, jest w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz opłatę 
abonamentową do dnia 31-12-2022 r. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę 
na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku 
zatwierdzenia nowej taryfy przez URE? W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca 
wnosi o skrócenie okresu dostaw dla punktów objętych ochroną taryfową, do dnia 31-12-
2022r. 

Odpowiedź 
Tak zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przewiduje możliwość zmian również w tym zakresie 
(Załącznik nr 7 do SWZ §15 ust. 1 pkt 1, 2 i 3). 
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Załączniki: 
1. Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku 

akcyzowego szt.5 (scan) 
2. Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych 

rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu szt. 2 (scan). 
 
 

 
 

Teresa Gawęcka 
Wiceprezes Zarządu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Morawicy Sp. z o.o. 

 


