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Wykonawcy 
 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego 

wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie 

Instytutu Matematycznego PAN” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017  

poz. 1579) przekazuje poniżej treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z udzielonymi odpowiedziami:  

 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w SIWZ, Rozdział III, pkt 6. oraz w załączniku nr 1 do SIWZ określa termin rozpoczęcia dostaw 

paliwa gazowego od dnia 1 luty 2018r. Wykonawca informuje, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o. (nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub 

umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego 

(nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego 

Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 oraz 15.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać 

złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Zgodne 

ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od okresu wskazanego 

przez Zamawiającego tym bardziej, że dzień składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 

17.01.2018r. Rozpoczęcie dostaw będzie możliwe dopiero po podjęciu następujących czynności: 

- Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak również od 

postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres minimum 8 dni w przypadku, gdy 

wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto, jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany  

i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie. 

- Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z IRiESD procedura trwa, co najmniej 21 dni.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu rozpoczęcia dostawy 

tak, aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla 

bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.03.2018 r. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że przytoczony dokument w powyższym zapytaniu 

wraz z jego zapisami wskazuje, że procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od dnia złożenia 

odpowiedniego dokumentu. Mając na wglądzie zapis z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 



 

PSG Sp. z o. o. Zamawiający w nie dokonuje zmiany w zakresie przyjętych terminów w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w OPZ wskazał cztery punkty poboru paliwa gazowego, określając 

jednocześnie ich grupy taryfowe. 

-Kotłownia w budynku „Agro”, Grupa taryfowa W-3.6, 

-Kotłownia w budynku „B”, Grupa taryfowa W-5.1, 

-Kotłownia budynku „Pałac”, Grupa taryfowa W-4, 

-Kotłownia budynku „N”, Grupa taryfowa W-5.1 

Formularz cenowy znajdujący się w zał.2 do SIWZ, który jest częścią składową formularza oferty nie pozwala 

w odpowiedni sposób wycenić oferty. Do każdej grupy taryfowej stosuje się inną stawkę opłat stałej, zmiennej 

oraz abonamentowej. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego dodając tabele cenowe 

do każdej grupy taryfowej oddzielnie, mając jednocześnie na uwadze sposób przeliczania opłaty sieciowej 

stałej w grupie taryfowej W-5 (ilość godzin w trakcie trwania umowy x moc umowna x cena jednostkowa). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że Zamawiający nie dokonuje zmiany formularza 

ofertowego. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o informację czy wyrażają Państwo zgodę na termin płatności 14 dni? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że Zamawiający określił termin płatności we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym zakresie 

Zamawiający nie dokonuje zmian. 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o informację czy wyrażają Państwo zgodę na wystawienie faktur szacunkowych płatnych przed 

rozpoczęciem okresu rozliczeniowego oraz faktur rozliczeniowych wystawianych na podstawie odczytów 

rzeczywistych przekazywanych przez OSD. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że Zamawiający przedstawił warunki dotyczące 

rozliczenia za dostawę gazu we wzorze umowy stanowiącej załącznik 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  
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