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WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) 
gazu ziemnego wysokometanowego” – znak postępowania ZP/PN/14/2020. 

 

 
Zamawiający informuje, że w dniu 02.10.2020 r.  wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu jw.  
Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej 
„Ustawą Pzp” wyjaśnia co następuje: 
(zachowano pisownię oryginalną) 
 
Wniosek nr 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.1 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 w faktur wstępnych? 
 
Wyjaśnienie nr 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na faktury wstępne. Zamawiający wymaga rozliczeń za faktycznie 
pobrane paliwo gazowe za dany miesiąc gazowy. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc zgodnie  
z Istotnymi Postanowieniami Umowy. 

Wniosek nr 2 
Czy numery identyfikacyjne Punktu wyjścia nadany przez OSD i wskazany przez Zamawiającego 
w SIWZ jest zgodny z numerem Punktu wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na 
dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek 
umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika 
z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
 
Wyjaśnienie nr 2 
Tak, numer identyfikacyjny Punktu wyjścia nadany przez OSD i wskazany przez Zamawiającego 
w SIWZ jest zgodny z numerem Punktu wyjścia umieszczonym przez obecnego sprzedawcę na 
dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). 
Tak, Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy. 
 
Wniosek nr 3 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 
 
Wyjaśnienie nr 3 
Tak, Zamawiający zapłaci za faktycznie zużyty gaz ziemny wg cen określonych w ofercie oraz za 
usługi dystrybucji pobranego gazu ziemnego, wg obowiązującej w danym okresie Taryfy 
Operatora, do sieci którego Zamawiający jest przyłączony. 
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Wniosek nr 4 

Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu 
Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa 
dystrybucji? 
W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych informacji od 
obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom. 

Wyjaśnienie nr 4 
Usługa dystrybucji dla punktu poboru 8018590365500019070396 została zgłoszona do 
31.12.2020r. 
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