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Częstochowa, dnia 10 maja 2018 roku 
WT.2370.8.6.2018 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.8.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Kompleksowa dostawa 
gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi 
dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2018 roku wpłynął wniosek 
o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),  
w postępowaniu nr WT.2370.8.2018, pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E 
(Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz  
z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia 
1. Dotyczy przekazania danych  

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia 
podpisania umowy niezbędne do realizacji umowy 
dane w wersji edytowalnej (Excel, Word). 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmiany 
sprzedawcy oraz realizacji umowy Zamawiająca 
przekaże Wykonawcy na etapie zawarcia umowy. 

2. Dotyczy płatności podatku akcyzowego 

Zwracamy się z zapytaniem na jakie cele 
przeznaczane będzie paliwo gazowe?  
Czy cena podana w ofercie przetargowej ma 
uwzględniać podatek akcyzowy? 

Zamawiająca na niniejsze pytanie odpowiada 
analogicznie jak na pytanie nr 5 na które odpowiedź 
został a udzielona pismem upublicznionym na stronie 
internetowej Zamawiającej (znak WT.2370.8.5.2018 z 
dn. 07.05.2018 r.) 
„Zamawiająca nie jest płatnikiem podatku 
akcyzowego. W związku z czym Zamawiająca na 
etapie podpisania umowy złoży stosowne 
oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na 
potrzeby naliczenia podatku akcyzowego. 
Ponadto Zamawiająca wyjaśnia, iż stosownie do 
zapisów pkt. 5 Załącznika nr 1 do siwz  „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia” dostarczony gaz ziemny 
będzie spożytkowany na potrzeby własne, do celów 
grzewczych tj. w celu ogrzewania pomieszczeń w 
budynkach Centralnej Szkoły PSP, w celu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb 
Centralnej Szkoły PSP, oraz w celu zasilenia urządzeń 
gastronomicznych przygotowujących potrawy na 
potrzeby Centralnej Szkoły PSP.” 

3. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy, pkt. 13 
 
Dostawa paliwa gazowego jest możliwa po zawarciu 
umowy oraz pozytywnym przeprowadzeniu procedury 
zmiany sprzedawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
zgłoszenia umowy na co najmniej 21 dni przed 
terminem rozpoczęcia dostaw do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. W związku z tym nie ma 
możliwości aby dostawa paliwa gazowego rozpoczęła 
się od dnia zawarcia umowy. 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o 

W celu doprecyzowania zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiająca 
wyraża zgodę na modyfikację siwz w przytoczonym 
zakresie. 
W związku z powyższym modyfikuje się zapis pkt. 
21.4 podpunktu 13) w projekcie umowy/istotnych 
postanowień umowy w następujący sposób: 
Jest: 
„Sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego będą 
wykonywane od dnia zawarcia umowy.” 
Zmienia się na: 
„Rozpoczęcie sprzedaży i dystrybucji nastąpi nie 
później niż po upływie 30 dni od dnia podpisania 
umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.08.2018” 
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modyfikację przedmiotowego zapisu.  
Ponadto zapis pkt. 21.4 podpunktu 14) w projekcie 
umowy/istotnych postanowień umowy modyfikuje się 
w następujący sposób: 
Jest: 
„Strony zawierają umowę na czas określony 24 
miesięcy od dnia podpisania tj. do ……” 
Zmienia się na: 
„Strony zawierają umowę na czas określony 24 
miesięcy od dnia rozpoczęcia dostawy gazu ziemnego 
(sprzedaży i dystrybucji)” 

4. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy, pkt. 16 

Czy zamawiający dopuści rozliczenia miesięczne na 
podstawie rzeczywistych danych pomiarowo-
rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego? 

Zamawiająca wyraża zgodę na modyfikację siwz  
w przytoczonym zakresie.  
W związku z czym siwz ulega modyfikacji w zakresie 
rozdziału 21 SWIZ „Projekt umowy/Istotne 
postanowienia umowy” pkt. 21.4 ppkt. 16 gdzie po 
kropce dodaje się zapis: 
 
„Zamawiająca dopuszcza możliwość rozliczeń na 
podstawie faktur za całość zużycia paliwa gazowego 
w miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie 
rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych 
otrzymanych od OSD.” 

5. Dotyczy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
 
Zwracamy się z prośbą o podanie oddziału OSD na 
terenie którego znajduje się punkt poboru objęty 
przetargiem? 

 

Zamawiająca na niniejsze pytanie odpowiada 
analogicznie jak na pytanie nr 6 na które odpowiedź 
został a udzielona pismem upublicznionym na stronie 
internetowej Zamawiającej (znak WT.2370.8.5.2018 z 
dn. 07.05.2018 r.) 
„OSD jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z 
siedzibą w  Warszawie ul. M. Kasprzaka 25 Oddział w 
Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11.” 

 
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.  
W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert unie ulega zmianie.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


