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Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do 

obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje 

oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowy kompleksowej 

na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu zaproponowanym 

przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy Istotnych postanowień umowy/ wzoru umowy Zamawiającego 

w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Wykonawca prosi o podanie numerów punktu poboru gazu nadanych przez OSD a skazanych na fakturach 

– w specyfikacji podano jedynie numery gazomierzy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ  

w Szczegółowym wykazie Miejsc Odbioru (Załączniku nr 7 do SIWZ). 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 

Pytanie 4 

Wykonawca prosi o informację z jakim podmiotem zawarte są obecne umowy na wskazane w zamówieniu 

punkty poboru gazu, do kiedy obowiązują umowy, jaki jest ich okres wypowiedzenia i kto odpowiada za 

wypowiedzenie – wykonawca czy Zamawiający ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecna umowa zawarta jest z Elgas Energy spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Umowa została zawarta na czas określony, do dnia  31.01.2020 r i ulega rozwiązaniu 

z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki została  

 

Pytanie 5 

Wykonawca prosi o wskazanie kto jest obecnym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) dla  PPG 

objętych zamówieniem, ze wskazaniem oddziału regionalnego.-  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecnym operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział 

Zabrze. 

Pytanie 6 

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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wraża zgodę na powyższe. 

Pytanie 7 

Czy do ceny paliwa gazowego w ofercie należy doliczyć podatek akcyzowy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do ceny paliwa gazowego nie należy doliczać podatku akcyzowego. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy formularza cenowego – Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu obligującego 

Wykonawcę do wliczenia w cenę paliwa gazowego ewentualnego kosztu wymiany urządzeń pomiarowych. 

Wykonawca wyjaśnia, iż koszt ten leży po stronie OSD lub też Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie 

zapisu obligującego Wykonawcę do wliczenia w cenę paliwa gazowego ewentualnego kosztu wymiany 

urządzeń pomiarowych. 

Pytanie 9 

Dotyczy wzoru umowy, par. 3 pkt 2) i 5) – wykonawca prosi o usunięcie tych odwołań z uwagi na ich 

nieaktualność w odniesieniu do nowej umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie umowy 

(Załączniku nr 6 do SIWZ w § 3 pkt 2) i 5) poprzez usunięcie z nich nieaktualnych odwołań. 

Pytanie 10 

Z uwagi wskazany w specyfikacji, oczekiwany przez Zamawiającego, wydłużony termin płatności, tj. 60 

dni od daty dostarczenia faktury, Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie następujących 

dokumentów potwierdzających kondycję finansową Zamawiającego: 

 

A. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (US) oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków oraz opłat i 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą 

złożenia takiego zaświadczenia u Wykonawcy); 
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B. zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz z opinią   biegłego rewidenta (jeśli 

sprawozdanie podlegało badaniu) 

 

C. sprawozdanie F-01 (sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 

środki trwałe sporządzane na potrzeby statystki publicznej) za ostatni kwartał tj. 3Q2019 oraz 

porównywalnych danych kwartalnych z roku poprzedniego tj. 3Q2018 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie umowy  

w § 8 ust. 2 i 4  

 

Pytanie 11 

W przypadku braku możliwości przekazania dokumentów o których mowa w pytaniu 10, Wykonawca 

prosi o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie umowy  

w § 8 ust. 2 i 4 

 

Pytanie 12 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie par. 12 (Kary Umowne) ze wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie sytuacji o jakich mowa w par. 16 wzoru umowy, lub  

o jego usunięcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

poprzez wprowadzenie numeracji do Projektu umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) w §15 i §16.  
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający dołącza do pisma SIWZ po zmianie z dnia 09.12.2019 r. 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora 

ds. zamówień Joanna Kalisz 

  

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


