
ODPOWIEDZI  NA PYTANIA DO SWZ NR 2-343-2021 NR 2 

 w związku z postępowaniem pn. „KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DLA 

TECHNIKUM LEŚNEGO W MILICZU”, przekazuje treść odpowiedzi na zadane pytania :  

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?  

odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę  

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z 

zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?  

odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę -lecz preferuje formę pisemną 

3. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia?  

odpowiedź: .NIE - umowa zawarta jest na czas określony 

4. Dot. rozdz. II SWZ, Załącznika nr 2 do SWZ, rozdz. II Załącznika nr 5 do SWZ – 

Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualne zmniejszenie 

/ zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być w zakresie do +/-10% 

wolumenu podstawowego określonego w SWZ.  

odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 

5. Dot. rozdz. XIII SWZ – Wykonawca prosi o precyzyjnie określenie sposobu oceny ofert w 

kryteriach podanych przez Zamawiającego, a w szczególności w kryterium pn. "termin 

płatności". 

Odpowiedź: 

• cena brutto – 80 %, 

• termin płatności faktury – 20 %. 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: (Cmin/Cb x 80% + Tb/Tn x 

20%) x 100 = liczba punktów 

Cmin – najniższa cena za realizację zamówienia występująca w ofertach 

Cb – cena za realizację zamówienia wskazana w rozpatrywanej ofercie termin 

płatności faktury 

Tb – termin płatności faktury w rozpatrywanej ofercie 

Tn – najdłuższy termin płatności faktury spośród badanych ofert 

Zamawiający wymaga, aby najdłuższy termin płatności wynosił  do 30 dni. 

6. Dot. rozdz. XIII SWZ – W przypadku jeżeli Zamawiający oczekuje od Wykonawców 

terminu płatności dłuższego niż 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

Wykonawca prosi o przedstawienie nw. dokumentów potwierdzających kondycję finansową:  



a) aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (US) oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające 2 

odpowiednio, że Klient nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na 

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

złożenia takiego zaświadczenia u Sprzedawcy; obrachunkowe (wraz z opinią biegłego 

rewidenta jeśli sprawozdanie podlegało badaniu). 

 b) zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata obrachunkowe (wraz 

z opinią biegłego rewidenta jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), 

 c) sprawozdania F-01 (sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o 

nakładach na środki trwałe sporządzane na potrzeby statystki publicznej) za ostatni kwartał 

przed złożeniem wniosku tj. 4Q2020 oraz sprawozdania F-01 za porównywalny okres roku 

poprzedniego. Czy w przypadku negatywnego wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej 

przeprowadzonej przez Wykonawcę, w celu złożenia oferty na dostawę paliwa gazowego, 

Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

na poczet Wykonawcy w jednej z form:  

a) kaucji pieniężnej, w wysokości wyliczonej zgodnie z OWU, 

 b) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 

c) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie 

Spółki,  

d) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Spółki gwarancji lub 

poręczenia podmiotu posiadającego rating finansowy, którego treść zaakceptowana została 

przez Spółkę na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów potwierdzających, że 

przysługuje podmiotowi rating finansowy nadany mu przez renomowaną agencję ratingową, 

nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody's, BBB- dla Agencji Fitch?  

odpowiedź : przelew do 30 dni jak wynika z odpowiedzi  na pytanie nr  5  

 

7. Dot. rozdz. XV pkt 15 SWZ i rozdz. VI Załącznika nr 5 do SWZ – Wykonawca zwraca się 

z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały 

zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany 

również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę 

na ryzyko związane z 3 pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę 

równego traktowania stron postępowania.  

 Odpowiedź:      Tak zamawiający sie zgadza  aby zmiany ceny wynikające ze zmiany prawa 
odbywały się w formie  pisemnego powiadomienia   .   

8. Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane 

przez OSD i wskazane przez Zamawiającego są zgodne z numerami Punktów wyjścia 



umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę 

płatności Odbiorcy (fakturach VAT)?  

odpowiedź: tak  

9. Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy moc umowna 

wskazana w kWh/h jest poprawna i zgodna z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która 

widnieje na fakturach VAT?  

odpowiedź: TAK 

10. Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Wykonawca prosi o informację, czy podane parametry 

dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są 

zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego?  

odpowiedź: TAK 

11. Dot. rozdz. II pkt 7 Załącznika nr 5 do SWZ – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu: 

oraz udziela pełnego wsparcia merytorycznego w zakresie optymalizacji zamówienia.  

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej 

W-5.1 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 z faktur wstępnych?  

odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża  zgody 

13. Czy w formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być 

doliczona stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

tak 

 14. Wykonawca prosi o udostępnienie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bddd5df-86a2-425c-b50a-

266fb96127d3Biuletynie Zamówień Publicznych.  

15. Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki ePUAP Zamawiającego. 

https://www.tlmilicz.pl/ 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-

urzedu/technikumlesne 

 16. Dot. rozdz. X SWZ - Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu dotyczącego Taryfy 

Wykonawcy. Wykonawca wyjaśnia, że cena jednostkowa za paliwo gazowego oraz stawka 

opłaty abonamentowej będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy (wg stawek 

przedstawionych w Formularzu cenowym). Informujemy, że Wykonawca kalkuluję 

indywidualną cenę paliwa gazowego dla Zamawiającego w oparciu o ceny na Giełdzie 

Towarowej z dnia poprzedniego. Aby zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania 

umowy, cały wolumen przedstawiony w SWZ Wykonawca zakupuje na TGE według ceny z 

dnia zakupu. W związku z powyższym rozliczenia paliwa gazowego winny być dokonywane 

według stałej ceny ofertowej. Ponadto zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018 poz.755 t.j) taryfy ustalane przez 

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi dla 



odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach domowych, z dniem 1 

października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Obowiązek 4 przedkładania przez przedsiębiorstwo energetyczne do 

zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych dotyczy 

wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 1 pkt 2 

ustawy prawo energetyczne. 

odpowiedź; TAK, Zamawiający wyraża zgodę o wykreślenie zapisu dotyczącego Taryfy 

Wykonawcy 


