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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

DZp.DGt.427.8.2017 Rybnik, 29.11.2017 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na w 

związku z postępowaniem o zamówienie prowadzone 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 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 29.11.2017 r. 

 

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, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

 
Pytania: 1  

Dotyczy: Rozdział XIV pkt 5 SIWZ  

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne art. 62b ust. 1 pkt 1) taryfy są 

ustalane dla odbiorców końcowych z wyjątkiem odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych:  

a) w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, 

b) w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG),  

c) w trybie przetargów, aukcji, lub zamówień publicznych w rozumieniu przepisów  

o zamówieniach publicznych . 

Wyżej wymienione przepisy obowiązują od 01.01.2017 r. wszystkich odbiorców, którzy dokonują zakupu 

paliw gazowych w/w sposób. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, zmienia treść SIWZ w pkt XIV.5  SIWZ oraz  

w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2). 

 

Pytanie 2 

Dotyczy: §7 ust. 3 Załącznik nr 6 do SIWZ 

Informujemy, że wskazana przez Zamawiającego ilość kWh (16 078 114) odbiega od ilości wskazanej  

w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy). 

Wykonawca prosi o wskazanie poprawnej wartości.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, zmienia treść SIWZ w Formularzu cenowym 

(Załącznik nr 2).  

 

Pytanie 3 

Dotyczy: §8 ust. 3 Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 6b ust. 2 Prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na 

żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw 



gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe 

lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację w/w zapisu.  

 

Odpowiedź: 

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

§ 8 ust.3  (Załączniku nr 6).  
 

Pytanie 4 

Dotyczy: § 8 Załącznik nr 6 do SIWZ 

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w 

stosunku cywilnoprawnym. 

W związku z powyższym informujemy, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka 

związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację ceny 

oferty dla Zamawiającego.  

Wykonawca zwraca się z wnosi o usunięcie treści w/w paragrafu.  

 

odpowiedź: 

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

 § 12 1.a) (Załącznik nr 6).  

 
Pytanie 5 

Wykonawca wnosi o wskazanie poprawnej grupy taryfowej dla punktu poboru (ul. Gliwicka 33 – Kuchnia 

szpitalna). W taryfie OSD nie ma grupy taryfowej W-3, natomiast W-3.6 lub W-3.9.  

 

odpowiedź: 

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

w Formularzu Cenowym (Załączniku nr 2) oraz w szczegółowym wykazie Miejsc Odbioru oraz 

deklarowanym zużyciem paliwa gazowego w rozbiciu na miesiące (Załącznik nr 7). 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów lojalnościowych? W 

przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z 

terminem realizacji przedmiotu zamówienia? 

 

odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że poprzednia umowa została zawarta zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

Pytanie 7 

Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony?  

 

odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że umowa została zawarta na czas określony. 

 
Pytanie 8 

Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów i kto będzie odpowiedzialny za ich 

wypowiedzenie ?  

 

odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obecna umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki 

została zawarta tj. 31.01.2018 r.  

 



Pytanie 9 

Czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy. Kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego ?  

 

odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że jest to pierwsza zmiana sprzedawcy. Aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego 

jest PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZON  

A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul, M. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa.   

 

Pytanie 10 

Pod jaki oddział OSD podlegają punkty poboru wymienione w SIWZ? 

 

odpowiedź: 

Zmawiający informuje, że punkty poboru wymienione w SIWZ podlegają pod PSG Zabrze, Rejon 

Górnośląski  

 

Pytanie 11 

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

 

odpowiedź: 

Zamawiający informuje o możliwości zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający akceptuje postanowienia Art. 62b. Ustawy Prawo Energetyczne, który stwierdza, że dla 

Odbiorców końcowych, dokonujących zakupu paliwa gazowego w trybie zamówień publicznych, Taryfy 

Wykonawców nie są ustalane oraz ma świadomość braku konieczności podawania stawek abonamentu 

zgodnych z Taryfą?  

 

odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że akceptuje postanowienia Art. 62b. Ustawy Prawo Energetyczne.  

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia wykonawcy (w 

tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)? 

 

odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do 

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy (np. numer ppg a poszczególnych punktów poboru i niezbędne 

dokumenty)? 

 

odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje niezbędne do 

przeprowadzenia procesu  zmiany sprzedawcy. 

 

Pytanie 15 

Czy zamawiający akceptuje postanowienia Art.62b Ustawy Prawo Energetyczne, który stwierdza że dla 

Odbiorców końcowych dokonujących zakupu paliwa gazowego w trybie zamówień publicznych, taryfy 

Wykonawców nie są ustalane oraz ma świadomość stałości cen za paliwo gazowe oraz abonamentu z 

jednoczesnym stosowaniem aktualnych stawek opłat dystrybucyjnych? W związku z tym Wykonawca prosi 

o modyfikację rozdziału XIV punkt 5 „Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłatę 



abonamentową i za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące 

na dzień składania oferty (zgodne z obowiązującą taryfą Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki” i wykreślenie zapisu dotyczącego wyższej ceny za paliwo gazowe oraz abonamentu( 

w tym zapisu W Formularzu Cenowym). 

 

odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, zmienia treść SIWZ w pkt XIV.5  SIWZ oraz w 

Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2). 

 

Pytanie 16 

Wykonawca prosi o weryfikację i zmianę Formularza Cenowego w odniesieniu do podanego wolumenu dla 

grupy W-6A i W3 który został podany na okres 2 lat oraz dodatkowo podwojony. 

 

odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, zmienia treść SIWZ w Formularzu cenowym, 

(Załącznik nr 2). 

 

Pytanie 17 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie określenia grupy Taryfowej W-3. Czy Zamawiający wymaga podania 

oferty dla grupy taryfowej W-3.6 czy W-3.9? 

 

odpowiedź: 

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

w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2) oraz w szczegółowym wykazie Miejsc Odbioru oraz 

deklarowanym zużyciem paliwa gazowego w rozbiciu na miesiące (Załącznik nr 7). 

 

 

Pytanie 18 

Dotyczy § 12 pkt. 1 ppkt. C) projektu Umowy. Wykonawca prosi o uszczegółowienie okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca. 

 

odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, wprowadza dodatkowe zmiany w treści 

SIWZ w spisie załączników do umowy. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianach z dnia 29.11.2017 r. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 Z poważaniem 

                                                                                  Dyrektor Szpitala  

Andrzej Krawczyk  


