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    WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Powiatu 
Trzebnickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy  
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO PRZETARGU 

 
 
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. 
poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ 
informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 
 

 
Zapytanie nr 1:  

Dotyczy przekazania danych do procedury zmiany sprzedawcy. 

 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do realizacji umowy dane w wersji 

edytowalnej (Excel, Word). 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do realizacji umowy 

dane w wersji edytowalnej (Excel, Word). 

 

Zapytanie nr 2:  

Dotyczy ofert promocyjnych  

 

Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów lojalizacyjnych? W przypadku, 

gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania  nie koliduje z terminem realizacji 

przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: Nie- wszystkie okresy obowiązania, a także okresy wypowiedzenia aktualnie zawartych umów 

dostępne są w załączniku 8.1 oraz 8.2  

 

Zapytanie nr 3:  

Dotyczy obowiązujących umów Zamawiającego 

 

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

Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? 

Informacje te są niezbędne do określenia przez Wykonawcę czynności jakie będzie musiał wykonać w trakcie 

procedury zmiany sprzedawcy. 

 

Odpowiedź: Wszystkie informacje dostępne są w załączniku 8.1 i 8.2 

 

Zapytanie nr 4:  

Dotyczy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

 

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy oraz oddziału Operatora systemu Dystrybucyjnego na terenie którego 
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znajdują się punkty poboru objęte postępowaniem przetargowym 

 

Odpowiedź: Wszystkie informacje dostępne są w załączniku 8.1 i 8.2 

 

Zapytanie nr 5:  

Dotyczy terminu realizacji zamówienia. 

 

Dostawa paliwa gazowego może rozpocząć się po zawarciu umów kompleksowych, skutecznym przeprowadzeniu 

procedury zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzeniu aktualnie obowiązujących umów. 

Zgłoszenie umowy musi nastąpić co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem dostaw  

tj. do 08.09.2017r. Ponadto wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów, które mają  

np. jednomiesięczny okres wypowiedzenia musi zostać dokonane do 31.08.2017r. Dlatego też biorąc pod uwagę 

termin składania ofert na 11.09.2017r. informujemy, że nie jest możliwe rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego 

zgodnie z określonym terminem w SIWZ. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów 

dotyczących rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego na dzień 01.11.2017r.  

 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin obowiązywania umów z: 01.10.2017 na: 01.11.2017r. a tym samym 

przesuwa zakończenie obowiązywania umów w części 1 dla wszystkich obiektów na 31.10.2018. Ponad to zmienia 

się okres obowiązywania umów dla wszystkich obiektów w części 2 z: „od 01.10.2018 r do 30.09.2019” na „od 

01.11.2018 r do 31.10.2019” 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ oraz załącznikach (pliki  

z zaznaczonymi na kolor fioletowy informacjami udostępnione na stronie internetowej). 

 

pytanie nr 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: Nie- wszystkie okresy obowiązania, a także okresy wypowiedzenia aktualnie zawartych umów 

dostępne są w załączniku 8.1 oraz 8.2  

 

Pytanie nr 7: 

Kto będzie odpowiedzialny wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów?  

 

Odpowiedź: Za wypowiedzenie będzie odpowiedzialny wykonawca we współpracy z zamawiającym w przypadku 

ponaglających terminów.  

 

Pytanie nr 8 

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: Tak.  

 

Pytanie nr 9: 

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)?  
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Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację formularza cenowego poprzez zaokrąglenie wartości netto oraz brutto 

do 2 miejsc po przecinku. Aktualnie ustawione formuły w formularzu nie posiadają zaokrągleń co wiąże się  

z możliwością uzyskania innej końcowej wartości zamówienia.  

Odpowiedź: Nie.  

 

 

Pytanie nr 11: 
Prosimy o modyfikację ust. 1.2) §15 załącznika nr 5 do SIWZ poprzez zmianę zapisu na poniższy:  
„Zmiana ilości punków odbioru wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana wynikać może np.  
z likwidacji/włączenia punktu odbioru, zmiany stanu prawnego lub technicznego punktu odbioru, zmiany  
w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie zmiany 
sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie 
dotychczas obowiązujących umów. Odbiorca ma możliwość zwiększenia (w przypadku nowobudowanych  
obiektów) lub zmniejszenia ( w przypadku całkowitego zaprzestania poboru Paliwa Gazowego) ilości punktów 

poboru Paliwa Gazowego w okresie umownym, o ile łączny wolumen dodany lub odjęty w wyniku przedmiotowych 

zmian nie przekroczy różnicy 10% w stosunku do całkowitego zamówienia podstawowego (określonego  

w momencie zawarcia Umowy)” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 
 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 
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