
Łódź, dnia 23 października 2015 roku 

Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 

 

 

Miejski Zespół  Żłobków w Łodzi  informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie 

dotyczące przetargu nieograniczonego na  kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Łodzi w podziale na zadania 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy i dokładne wskazanie nazwy OSD oraz oddziału PSG. Jest to informacja niezbędna w celu wyliczenia opłat 

dystrybucyjnych oraz potwierdzenia, że posiadamy ze wskazanym OSD zawartą GUD. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do OSD: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,  

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

 

Pytanie 2 

Wnosimy o przekazanie danych dotyczących zużycia paliwa gazowego dla każdej grupy taryfowej w rozbiciu na 12 

miesięcy. Powyższe dane są niezbędne do przygotowania rzetelnej wyceny. To jak kształtuje się zużycie gazu  

w poszczególnych miesiącach roku ma ogromny wpływ na cenę.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: 

Dla taryf W-1, W-2, W-3 - gaz jest wykorzystywany przez urządzenia kuchenne i zużycie kształtuje się na średnim 

stałym poziomie: 

taryfa W-1 – średnio 250 kWh/miesiąc - 1 punkt poboru 

taryfa W-2 – średnio 16 666 kWh/miesiąc dla 25 punktów poboru,  

taryfa W-3 – średnio 1 944 kWh/miesiąc,  1 punkt poboru,  

dla taryfy W-4- gaz jest wykorzystywany przez urządzenia kuchenne i ogrzewanie i kształtuje się na poziomie – 

średnio 11 944 kWh/miesiąc, 1 punkt poboru, (miesiące V-IX – średnio 6 000 kWh/m-c, miesiące XI-IV 

-16 500 kWh/m-c) 

dla taryfy W-5- gaz jest wykorzystywany przez urządzenia kuchenne oraz ogrzewanie budynku i kształtuje się na 

poziomie – miesiące VI-IX – średnio 3 500 kWh/m-c, miesiące X-V – średnio 35 300 kWh/m-c 

 

Pytanie nr 3 

Czy zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. 

nr PPG dla poszczególnych punków odbioru niezbędne dokumenty zmiany sprzedawcy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ustalonym z Wykonawcą terminie przekaże dane punktów poboru, takie jak: 

adres punktu poboru, numer gazomierza, numer punktu poboru, nr NIP, REGON.  

 



Pytanie nr 4:  

Czy zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na 

otwarciu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Pzp zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli na otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

Pytanie nr 5  

Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy gazu ziemnego przeprowadzana będzie po raz 

pierwszy czy jest to kolejna zmiana? 

Odpowiedź 

Procedura zmiany sprzedawcy gazu ziemnego przeprowadzana będzie po raz pierwszy. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy droga korespondencyjną. 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o informację, jaki jest okres obowiązywania i wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych na 

sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego? Czy dokonali państwo wypowiedzenia niniejszych umów? Czy niniejsze umowy 

ma wypowiadać wyłoniony w przetargu Wykonawca jeśli tak, to czy udzielą Państwo Wykonawcy stosownych 

pełnomocnictw? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dotychczasowe umowy kompleksowe dla wszystkich taryf są umowami na czas określony  

z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2015r.  

 

Pytanie nr 8 

Zwracamy się z prośbą o zmianę okresu obowiązywania umowy do dnia 31.12.2016. W tym miejscu wskazujemy, iż 

Wykonawcy będą zmuszeni uwzględnić ryzyko w cenie, co spowoduje, że cena przedstawiona w ofercie będzie rażąco 

wysoka w stosunku do aktualnych cen rynkowych. To wpłynie niekorzystnie na dyscyplinę finansów publicznych, której 

to dyscypliny jesteście Państwo zobligowani przestrzegać. Uważamy, iż zmiana terminu obowiązywania umowy do 

31.12.2016 leży w interesie publicznym, gdyż obniży koszty zakupu gazu ziemnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany okresu obowiązywania umowy. Zawarcie umów przewidziane jest na okres 36 

miesięcy, z mocą obowiązywania od 01.01.2016 do 31.12.2018r.  
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Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)? 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie załączników w wersji edytowalnej z zastrzeżeniem rozdziału X pkt. 7 siwz. 

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy treści Rozdział III ust. 2 SIWZ tj.:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację przedmiotowej treści poprzez dodanie następującej treści: 

 „…zgodnie z postanowieniami Umowy, Taryfą Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług 

regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej (dalej Taryfa Operatora)”? 

Wykonawca wyjaśnia, że do chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wydał decyzji w sprawie uwolnienia 

cen gazu w Polsce, co oznacza, że wszyscy Wykonawcy zajmujący się obrotem paliwem gazowym muszą posiadać w 

dalszym ciągu zatwierdzoną Taryfę, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do „Odbiorców” końcowych 

(Zamawiających) – bez względu na poziom odbioru przez danego Odbiorcę.  

Mając powyższe na względzie informujemy, iż postanowienia zawarte w taryfie każdego Wykonawcy i Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego są wiążące dla każdego Odbiorcy paliwa gazowego.  

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Rozdział III ust. 2 SIWZ tj.: 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ust. 2 Rozdział III SIWZ tj oraz treści ust. 1.2 Rozdział XVI SIWZ tj.: 

„Rozliczenie zobowiązań odbywać się będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru na podstawie faktycznego zużycia 

po dokonaniu przez Wykonawcę odczytów stanów gazomierzy i wystawieniu faktury” oraz   

„Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie jednomiesięcznych wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego” na treść zaproponowana przez Wykonawcę tj.:  

„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru na 

podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego 

zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach 



ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD dla poszczególnych grup taryfowych” 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści siwz ust. 11 Rozdział III SIWZ tj: „Rozliczenie zobowiązań 

odbywać się będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru na podstawie faktycznego zużycia po dokonaniu przez 

Wykonawcę odczytów stanów gazomierzy i wystawieniu faktury. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie współczynnika 

konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD) zatwierdzonych przez URE”. 

oraz treści ust. 1.2 Rozdział XVI SIWZ tj.: 

„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru na 

podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie współczynnika konwersji 

wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

zatwierdzonych przez URE”. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ust. 1.3 Rozdział XVI SIWZ tj.: 

„Należności z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury” 

na treść zaproponowana przez Wykonawcę tj.: „Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą 

regulowane przez Zamawiającego w terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia”? 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ust. 1.3 Rozdział XVI SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ust. 1.6 Rozdział XVI SIWZ tj.: 

„Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca…..” 

na treść zaproponowana 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 rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub z OSP 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do 

Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować 

Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy 

wiążącej Wykonawcę 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 nr 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści ust. 1.6 Rozdział XVI SIWZ tj.: 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie treści ust. 1.8 Rozdział XVI SIWZ tj.: 

„W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 

takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego” 



Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne art. 5 ust. 6 w brzmieniu: „Sprzedawca paliw gazowych 

lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za 

dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego 

od dnia tej podwyżki.” 

W związku z tym „każdy” Wykonawca jest zobowiązany z urzędu do realizacji niniejszego postanowienia. 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści ust. 1.8 Rozdział XVI SIWZ tj.: 

 

 

 

 

 

 


