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DAG-1/1-PN/6-2020                                                              Rabka Zdrój, dnia 13.07.2020 r. 
 

 
  Do Wykonawców uczestniczących 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

 
dotyczy postępowania przetargowego na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego 
typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-
Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.” (zamówienie nr DAG-1-PN/6-2020) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.06.2020 r., nr 556003-N-2020 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi ww. postępowania 
przetargowego, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
 
Pytanie 1 „Czy możliwe jest podpisanie umów drogą korespondencyjną?” 
Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
Pytanie 2: „Dotyczy § 8 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ. 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował łączną wartość umowy, a w przypadku jej przekroczenia  
zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kontrola stopnia realizacji umowy leży po stronie 
Zamawiającego, w związku z czym nie przewiduje przekroczenia zużycia paliwa gazowego w trakcie 
realizacji umowy wynikającej z niniejszego postępowania.   

 
Pytanie 3: „Dotyczy postanowień wzoru umowy, par 9 ust 1,3,6  - 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 zgodnie z Taryfą?  

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: 
- w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, 
- w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG), 
- w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach 
publicznych. 
W związku z powyższym Wykonawca informuje, iż stawki abonamentu, oraz opłat za paliwo 
gazowe, będą stałe podczas obowiązywania zamówienia i nie ulegną zmianie w przypadku 
wprowadzenia nowych stawek w Taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Mając to na uwadze, Wykonawca prosi Zamawiającego o usunięcie w/w 
zapisów dotyczących Taryfy Wykonawcy.” 
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Odpowiedź 3: Zamawiający akceptuje powyższe. Umowa z wybranym wykonawcą będzie 
zmodyfikowana w tym zakresie. 
 
Pytanie 4: „Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie kar umownych wskazanych w par 13 oraz par 17 
ust 5, Istotnych Postanowień Umowy.” 
Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy istotnych postanowień umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 5: „Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowień załącznika 1B w pkt 10 – 
czy we wskazanych obiektach (kotłownia główna i budynek szkoły) znajduje się jeden punkt poboru gazu 
czy też są to dwa odrębne PPG ?” 
Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że dla wskazanych obiektów jest jeden punkt poboru. 
 
Pytanie 6: „Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie numeru/numerów PPG objętych zamówieniem.” 
Odpowiedź 6: Numer punktu poboru –PL0031938387. Adres punktu: Dietla 5 34-700 Rabka Zdrój.  
 
Pytanie 7: „W przypadku gdy zamówieniem objęty jest więcej niż 1 PPG, Wykonawca zwraca się z 
prośbą o uwzględnienie tego faktu w formularzu cenowym (opłata abonamentowa).” 
Odpowiedź 7: Z uwagi na odpowiedź w pytaniu 6 niniejsze pytanie – nie dotyczy. 
  
Pytanie 8: „Wykonawca prosi o zmianę zapisów wzoru umowy w taki sposób, że: „Za dzień zapłaty  
uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy”. Informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami 
w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek 
bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.” 
Odpowiedź 8: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. Jednocześnie informuje, że 
zapis jest zgodny ze standardami zawierania umów cywilnoprawnych, które są wytycznymi narzuconymi 
przez organ założycielski. 
 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Termin składania ofert po niniejszej modyfikacji wyznaczony zostaje na dzień 20.07.2020 r. do 
godziny 11:00, natomiast termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 11:30.  

 
 
 
 
 


