
1 

 

    ul. Staromłyńska 27 PL-70-561 Szczecin           http://www.muzeum.szczecin.pl 

       tel. +4891 4315200 fax: +4891 4315204          e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl 

 

MNS/ZP/A/14/16            Szczecin dnia 10.11.2016 r.   

  
    
 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

         

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego 
dystrybucji na potrzeby obiektów  Muzeum Narodowego w Szczecinie" 
 

Odpowiedzi na pytania  
 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2016 r. pod 
numerem 336834 - 2016 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: . „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i 
jego dystrybucji na potrzeby obiektów  Muzeum Narodowego w Szczecinie" Zamawiający 
zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zmianami.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnia wątpliwości: 
 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6 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 1. 
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur prognozowanych. 
 

2. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe 
w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla grupy taryfowej W-6.A 
Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez Wykonawcę 
wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 
Odpowiedź 2. 
Stosowna informacja znajduje się w SIWZ cz. II - arkusz "ppg analiza miesięczna". 
 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty abonamentowej w trakcie trwania umowy 
wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Wykonawcy bez względu czy 
zmiana jest korzystna? 
Odpowiedź 3. 
Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa OSD jest dokumentem 
wykonawczym, który Zamawiający w całej rozciągłości akceptuje. 
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4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania 
umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy 
zmiana jest korzystna? 
Odpowiedź 4. 
Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa OSD jest dokumentem 
wykonawczym, który Zamawiający w całej rozciągłości akceptuje. 
 

5. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie pkt. 7 Istotnych postanowień umowy SIWZ cz. III? 
Odpowiedź 5.  
Wykonawca składa ofertę, w której zawarte są ceny dystrybucji objęte aktualną Taryfą. 
Wykonawca działa w imieniu swoim i OSD, co oznacza, że Zamawiający nie ma bezpośredniego 
kontaktu w ramach realizowanego zamówienia z OSD. Wykonawca zatem winien z odpowiednim 
wyprzedzeniem poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie warunków rozliczeń 
związanych ze zmianą taryfy OSD. 
 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną? 
Odpowiedź 6. 
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 
 

7. Wykonawca prosi o podanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i do jakiej grupy 
taryfowej OSD jest zakwalifikowany punkt poboru paliwa gazowego ( tabela nr 1 w załączniku do 
opisu przedmiotu zamówienia (czy jest to taryfa W-6.1 czy W-6.2)? 
Odpowiedź 7. 
OSD jest Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu, gdzie punkt poboru gazu został 
zakwalifikowany do grupy W-6.1.  

8. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy odrębnie dla każdego punktu poboru 
gazu? 
Odpowiedź 8. 
Zamawiający udzieli zamówienia na podstawie jednej umowy zawierającej postanowienia o 
dostawie i dostarczaniu paliwa gazowego do dwóch punktów poboru gazu. 

 
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie pkt. 18 i 20 Istotnych postanowień umowy SIWZ 

cz. III? 
następujący zapisem: 
„Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez 
Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego 
następują płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej, lub datę otrzymania przez 
Sprzedawcę zapłaty w razie dokonania jej w inny sposób niż przelewem.” ? 
Odpowiedź 9. 
SIWZ cz. III p. 18 i p. 20 pozostanie bez zmiany. 

 
10. Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie 

opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłat 
z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora, Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy 
Operatora, IRiESD”? 
Odpowiedź 10. 
Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa OSD jest dokumentem 
wykonawczym, który Zamawiający w całej rozciągłości akceptuje. 
 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie pkt. 26 Istotnych postanowień umowy SIWZ cz. 
III? 
poniższym zapisem: 
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„Spory, które mogą wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą Umową Strony   poddają pod 
rozstrzygnięcie przez właściwy Sąd powszechny.”? 
Odpowiedź 11. 
SIWZ cz. III p. 26 pozostanie bez zmiany. 
 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ppkt 1) pkt. 28 Istotnych postanowień umowy 
SIWZ cz. III? 

      poniższym zapisem: „1) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa 
 gazowego” 
      Odpowiedź 12. 
      SIWZ cz. III p. 28 pozostanie bez zmiany. 
 
13. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie ppkt 2) pkt. 28 Istotnych postanowień umowy SIWZ cz. 

III? 
Odpowiedź 13. 
SIWZ cz. III p. 28 pozostanie bez zmiany. 

 
14. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu pkt 29 Istotnych postanowień umowy SIWZ cz. 

III? 
poprzez dodanie poniższej treści: 
„1. W okresie obowiązywania Umowy Odbiorca zobowiązany jest do odbioru Kontraktowej Ilości 
Obowiązkowej (KIO), określonej na podstawie następującej formuły: 

KIO = 80% ٭ IKs 

gdzie: 

IKs – oznacza skorygowaną  ilość kontraktową Paliwa gazowego, obliczaną wg formuły: 

IKs = IK – SW – NI 

gdzie: 

IK – oznacza sumę ilości umownej Paliwa gazowego określoną dla Obiektu, o której mowa w 
załączniku do Umowy.  

SW – oznacza nieodebrane ilości Paliwa gazowego, spowodowane działaniem siły wyższej. 

NI – oznacza niedostarczone ilości Paliwa gazowego (z powodu niezgodnych z Umową 
parametrów jakościowych i wielkości ciśnień). 

2. Jeżeli Odbiorca, w okresie obowiązywania Umowy, nie odbierze KIO ustalonej zgodnie z ust. 1, 
zobowiązany będzie wówczas do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za każdą 1 kWh Paliwa 
gazowego, stanowiącej różnicę między KIO a ilością faktycznie odebraną, w wysokości 75% ceny 
za Paliwo gazowe określonej w Umowie, obowiązującej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. 

3. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z ust. 2 w terminie 
czternastu (14) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy właściwego dokumentu księgowego 
zawierającego wyliczenie tej kary umownej. 

4. W przypadku, gdy w okresie po zawarciu Umowy a przed upływem pierwszych sześciu miesięcy 
od daty rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego do któregokolwiek z Obiektów określonych 
w załączniku do Umowy, dojdzie do jej rozwiązania lub gdy w tym terminie Odbiorca wypowie 
Umowę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umową w 
wysokości 15% iloczynu zamówionych ilości Paliwa gazowego dla poszczególnych miesięcy 
obowiązywania Umowy określonych w załączniku do Umowy oraz ceny za Paliwo gazowe w 
wysokości określonej w załączniku do Umowy, obowiązującej w dniu rozwiązania Umowy albo, 
jeżeli Odbiorca rozliczany jest w oparciu o cenę zawarta w Taryfie, ceny Paliwa gazowego 
określonej w Taryfie obowiązującej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. Jeżeli ceny za 
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Paliwo gazowe określone w załączniku do Umowy albo ceny za Paliwo gazowe określone w 
Taryfie obowiązującej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy są różne dla poszczególnych 
Obiektów, wówczas wysokość kary umownej oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w 
powyższym zdaniu, przy czym wysokość kary umownej obliczana będzie w oparciu o cenę za 
Paliwo gazowe dla poszczególnych Obiektów obliczoną jako średnią ważoną  ilością Paliwa 
gazowego określonego w załączniku do Umowy dla wszystkich Obiektów. 
5. W przypadku, gdy w okresie po upływie pierwszych sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia 
dostarczania Paliwa gazowego do któregokolwiek z Obiektów określonych w załączniku do 
Umowy dojdzie do rozwiązania Umowy lub gdy w tym terminie Odbiorca wypowie Umowę z 
przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umową w wysokości 
różnicy pomiędzy wysokością opłat z tytułu sprzedaży Paliwa gazowego, które Odbiorca uiściłby 
w okresie obowiązywania Umowy w oparciu o ceny taryfowe, a wysokością opłat z tytułu 
sprzedaży Paliwa gazowego pobranych od Odbiorcy w okresie obowiązywania Umowy w oparciu 
o cenę Paliwa gazowego wskazaną w załączniku do Umowy. 
6. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z ust. 4 albo 5 w 
terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy właściwego dokumentu 
księgowego zawierającego wyliczenie tej kary umownej.  

7. Kary, o której mowa w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5” ? 

Odpowiedź 14. 

SIWZ cz. III p. 29 pozostanie bez zmiany. 

 
15. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę przywołanej treści pkt 32 Istotnych postanowień umowy 

SIWZ cz. III  
poprzez zastąpienie ich treścią zaproponowaną przez Wykonawcę tj.: 

1.„Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym 
porozumieniem Stron. 
2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron 
z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego 
wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim 
terminie.  
Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje się w szczególności nieustanowienie 
zabezpieczenia w przypadku i na zasadach określonych w Umowie i Ogólnych warunkach 
umowy. 
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy 
tj.:„Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo świadczone usługi, co najmniej 
przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Sprzedawca może rozwiązać Umowę 
z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia. 
4. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących 
po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy, 
Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się 
poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z 
dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP.  
5. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści 
(30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może 
rozwiązać Umowę z zachowaniem, co najmniej czternastodniowego (14) terminu 
wypowiedzenia”?   

Odpowiedź 15. 
SIWZ cz. III p. 32 pozostanie bez zmiany. 
 

16. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie pkt 5 Rozdziału  8 SIWZ, ponieważ Wykonawca nie ma 
możliwości technicznych na umieszczenie nr umowy na fakturze? 
Odpowiedź 16. 
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Zamawiający wykreśla w SIWZ cz. I, w rozdziale 8, treść punktu 5. 
17. Wykonawca prosi o wskazanie części II SIWZ. 

Odpowiedź 17. 
Część II SIWZ jest dostępna www.bip.muzeum.szczecin.pl  
 

18. Czy wyrażają Państwo zgodę w przypadku wygrania przetargu przez naszą firmę na podpisanie 
umowy na naszych drukach ? 
Odpowiedź 18. 
Zgodnie z wymaganiami stawianymi w SIWZ cz. I p. 7 Zamawiający dopuszcza zawarcie umów 
w sprawie zamówienia publicznego (umów kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego) 
wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę, jeżeli ten 
będzie uwzględniał zapisy Istotnych postanowień umowy w formie literalnej lub zachowującej to 
samo znaczenie odrębnie dla każdego punktu poboru gazu. 

 
19. Jaki jest właściwy oddział Polskiej Spółki Gazownictwa dla punktów wymienionych w SIWZ? 

Odpowiedź 19. 
Punkty poboru gazu wymienione w SIWZ należą do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w 

Poznaniu. 
 

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny w przypadku zmian w przepisach prawa, w 
szczególności dotyczących opłat i podatków skutkujących wzrostem lub spadkiem kosztów 
wpływających na ceny Paliwa gazowego lub stawki opłat (w tym np. tzw. certyfikatów 
efektywności energetycznej)? 
Odpowiedź 20. 
Zgodnie z zapisem w SIWZ cz. I p. 7 Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej 

netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

21. Czy w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie samodzielnie także należy 
złożyć oświadczenia dot. polegania na zasobach innych podmiotów tj. oświadczenie wykonawcy 
w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów; oświadczenie wykonawcy dotyczące 
podmiotu na którego   zasoby powołuje się wykonawca oraz oświadczenie wykonawcy dotyczące 
podwykonawcy niebędącym podmiotem na którego zasoby powołuje się wykonawca? Jeśli tak, w 
jaki sposób zaznaczyć, iż nie dotyczą one wykonawcy (przekreślenie/adnotacja: „nie dotyczy”)? 
Odpowiedź 21. 
W przypadku samodzielnego wykonywania zamówienia należy złożyć wraz z ofertą załącznik nr1 
i załącznik nr 3.  

 
22. Czy wykonawca może złożyć wraz z ofertą informację o grupie kapitałowej, czy należy ją złożyć 

dopiero po pojawieniu się na stronie Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert? 
Odpowiedź 22. 
Wykonawca może złożyć wraz z ofertą informację o grupie kapitałowej tylko w przypadku, gdy 
do grupy kapitałowej nie należy. W innym przypadku załącznik nr 7 należy złożyć po pojawieniu 
się na stronie Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert wg stanu na dzień składania informacji. 

 

 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
                      
            
            
      ………………………………………………… 
        


