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         Toszek, 06.12.2018 r. 
         
  
   

dotyczy: postępowania nr 14/PN/DEG/AM/2018 na kompleksową dostawę paliwa gazowego  
na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 19.10.2018 r. 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o udzielenie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego dla 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego jest  
ELGAS ENERGY Sp.  
ul. Węglowa 7,  
40-106 Katowice 
 
Pytanie 2 
Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie obowiązujących umów? 
 
Odpowiedź: 
Obecna umowa jest terminowa a zmiany sprzedawcy gazu dokonuje Wykonawca na podstawie 
pełnomocnictwa.   
 
Pytanie 3 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie wymogu dostarczenia odczytów dobowych. 
Wykonawca informuje, że może udostępnić Zamawiającemu za pośrednictwem Operatora dostęp do 
Portalu E-ZUD, w którym Zamawiający będzie miał dostęp na bieżąco do danych dotyczących zużycia 
gazu w poszczególnych dniach miesiąca rozliczeniowego oraz sumę zużycia gazu w miesiącu 
rozliczeniowym z zastrzeżeniem, że Zamawiający w układach pomiarowych ma zamontowane 
rejestratory lub przeliczniki. W innym przypadku żaden z Wykonawców nie będzie w stanie podać 
udostępnić takich informacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje że do faktury otrzyma wydruk stanu licznika na początku miesiąca i na końcu 
miesiąca oraz przekroczenia zużycia dobowego gazu w formie wydruku. Zamawiający nie oczekuje 
bieżącego dostępu do danych. 
 
Pytanie 4 
W jaki sposób ma zostać złożone oświadczenie w postaci JEDZ? 
 
Odpowiedź: 
Dokument JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
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Pytania z dnia 22.11.2018 r. 
Pytanie 5 
Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest 
okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? 
 
Odpowiedź: 
Obecna umowa jest terminowa a zmiany sprzedawcy gazu dokonuje Wykonawca na podstawie 
pełnomocnictwa.   
 
Pytanie 6 
Wykonawca prosi o informację kto jest dotychczasowym Sprzedawcą? 
 
Odpowiedź: 
Aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego jest  
ELGAS ENERGY Sp.  
ul. Węglowa 7,  
40-106 Katowice 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur wraz załącznikami w formie elektronicznej na 
adres email Zamawiającego: faktury@szpitaltoszek.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: SP ZOZ 
Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek. 
 
Pytanie 8 
Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie 9 
Wykonawca prosi o informację czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna zostać doliczona 
stawka podatku akcyzowego? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca zużywa gaz w całości na cele grzewcze. Wszystkie opłaty muszą być wliczone w 
kalkulacji.  
 
Pytanie 10 
Dotyczy Rozdział IX – Opis Sposobu Przygotowania Oferty SIWZ pkt 9 ppkt 9.3: 
Wykonawca prosi o informację czy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ma być złożony wraz z 
ofertą w wersji papierowej czy przesłany Zamawiającemu w wersji elektronicznej? Jeśli Wykonawca 
ma przekazać JEDZ w wersji elektronicznej to Wykonawca prosi o wskazanie adresu e-mail, na który 
ma zostać przesłany zaszyfrowany JEDZ.  
 
Odpowiedź: 
Dokument JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej, JEDZ należy przesłać na adres email: 
zampub@szpitaltoszek.pl. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. V i VI SIWZ. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy Rozdział IX – Opis Sposobu Przygotowania Oferty SIWZ pkt 11: 
Wykonawca prosi o modyfikację oznaczenia na kopercie, wg poniższego wzoru: 
„Nie otwierać przed dniem 16.01.2019 do godz. 9:15” 
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Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem X pkt 4 otwarcie ofert nastąpi 16.01.2019 r. o godz. 
9.15, natomiast oferty mają być złożone do godz. 9:00. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów „Nie otwierać przed dniem 16.01.2019 do godz. 9:15” 
Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. IX pkt 11. 
 
 
Pytanie 12 
Dotyczy Rozdział XV – Istotne Postanowienia Umowy SIWZ pkt 7: 
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących Kar Umownych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie Kar Umownych. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu 
Cywilnego Zamawiający może zastrzec w umowie kary umowne. Kary Umowne dotyczą zarówno 
Zamawiającego jak i Wykonawcę. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy Rozdział XVII – Postanowienia końcowe SIWZ pkt 6, Wykonawca prosi o zmianę zapisów 
dot. składania ofert częściowych na poniższy : 
„Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, jednocześnie zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. XVII pkt 6. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wykonawca wnosi, aby termin płatności liczony był od daty 
wystawienia faktury VAT.  
 
Odpowiedź: 
Nie wyrażamy zgody ponieważ bardzo często faktury są przez Wykonawców dostarczane po terminie 
płatności.  
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny netto paliwa 
gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawowej zmiany 
opodatkowania podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne  dla 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający prosi o przedstawienie sposobu, wzoru zmiany ceny w przypadku zmiany podatku 
akcyzowego. 
 
Pytanie 16 
Wykonawca prosi o zweryfikowanie i poprawne wskazanie zużycia. W Formularzu Cenowym – 
Załącznik nr 2 wskazano zużycie: 16 739 378,00 kWh, które jest rozbieżne ze zużyciem podanym w 
Załączniku nr 3 – Tabela „Wolumen Paliwa Gazowego” tj. 16 530 662,00 kWh 
 
Odpowiedź: 
Prawidłowe zużycie paliwa gazowego to: 16 739 378,00 kWh. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w 
Załączniku nr 3 – Tabela. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy pkt 5 Załącznika nr 3 do SIWZ, 
Wykonawca informuje, że może udostępnić Zamawiającemu za pośrednictwem Operatora  dostęp do 
Portalu E-ZUD, w którym Zamawiający będzie miał dostęp na bieżąco do danych dotyczących zużycia 
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gazu w poszczególnych dniach miesiąca rozliczeniowego oraz sumę zużycia gazu w miesiącu 
rozliczeniowym z zastrzeżeniem, że Zamawiający w układach pomiarowych ma zamontowane 
rejestratory lub przeliczniki. W innym przypadku żaden z Wykonawców nie będzie w stanie podać 
udostępnić takich informacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje że do faktury otrzyma wydruk stanu licznika na początku miesiąca i na końcu 
miesiąca oraz przekroczenia zużycia dobowego gazu w formie wydruku. Zamawiający nie oczekuje 
bieżącego dostępu do danych. 
 
Pytanie 18 
Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opłaty z 
tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłat z tytułu 
niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD”? 
 
Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę na wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia w osobnej pozycji na fakturze pod 
warunkiem dostarczenia wydruków z przekroczenia. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie                                                       
taryfowej od W-6 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? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych. 
 
 
 

 
 
Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora  

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                  inż. Erwin Janysek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


