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Częstochowa, dnia 7 maja 2018 roku 
WT.2370.8.5.2018 

 
 
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 24 kwietnia 2018 roku wpłynęły wnioski 
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. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie 

faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.A 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? 

Forma rozliczenia należności za paliwo gazowe 
uregulowana została w rozdziale 21 SIWZ „Projekt 
umowy/istotne postanowienia umowy” pkt. 21.4 ppkt. 
16 i 17. 
 

2. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów 
dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację siwz 
w przytoczonym zakresie. 

3. Czy podane szacunkowe zapotrzebowanie na dostawę 
paliwa gazowego dotyczy 1 punktu poboru gazu? 

Podane szacunkowe zapotrzebowanie na dostawę 
gazu dotyczy jednego punktu poboru tj. punktu stacji 
pomiarowej OSD. Szacunkowe zapotrzebowanie na 
dostawę gazu dotyczy urządzeń ujętych w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania 
umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną? 

Tak, Zamawiająca dopuszcza możliwość podpisania 
umowy drogą korespondencyjną z zastrzeżeniem aby 
czynność podpisania i zaparafowania przez osobę 
upoważnioną odbyła się w obecności notariusza lub 
radcy prawnego, co winno być potwierdzone 
stosowną adnotacją. 

5. Czy Zamawiający jest płatnikiem podatku 
akcyzowego?  

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. 

6. Jaki oddział PSG Sp. z o.o. pełni funkcję operatora 
systemu dystrybucyjnego dla punktu poboru gazu 

Zamawiająca odpowiada iż: 
OSD jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z 
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objętego zamówieniem? siedzibą w  Warszawie ul. M. Kasprzaka 25 Oddział 
w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11. 

7. Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym 
Sprzedawcą paliwa gazowego? 

W aktualnym stanie sprzedawcą paliwa gazowego dla 
Centralnej Szkoły PSP jest: 
HERMES ENERGY GROUP S.A. z siedzibą w 
Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2. 

8. Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na 
czas określony czy na czas nieokreślony?  Czy 
wymagają wypowiedzenia? Jaki jest okres 
wypowiedzenia? Po czyjej stronie należy 
wypowiedzenie umowy? 

Aktualnie obowiązująca umowa zawarta została na 
czas określony do 31.07.2018 r. i nie wymaga 
wypowiedzenia. 
 

9. Wnosimy o odstąpienie od obowiązku przedłożenia 
Generalnej umowy dystrybucyjnej z lokalnym 
Operatorem Systemu dystrybucyjnego (OSD). 
Informujemy, iż powyższe umowy objęte są tajemnicą 
handlową. Wnosimy o dopuszczenie możliwości 
złożenia w tym miejscu oświadczenia Wykonawcy o 
posiadaniu GUD na dowód spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu. 

Zamawiająca wyraża zgodę na modyfikację siwz  
w przytoczonym zakresie.  
W związku z czym siwz ulega modyfikacji w zakresie  
pkt. 9.23 poz 1 kolumna 2,  
zapis:  
„w przypadku Wykonawców nie będących 
właścicielami sieci dystrybucyjnej Zamawiająca 
wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą umowę lub 
promesę umowy z lokalnym dystrybutorem na 
podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu 
ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego  
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do 
Zamawiającej”  
zmienia się na: 
„umowa lub promesa umowy z lokalnym 
dystrybutorem na podstawie której można prowadzić 
sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci 
dystrybucji tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
do Zamawiającej albo oświadczenie Wykonawcy o 
posiadaniu takiej umowy lub promesy (dotyczy 
Wykonawców nie będących właścicielami sieci” 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na:  

- zmiany opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych w 
przypadku zatwierdzenia nowej taryfy Operatora 
Systemu Dystrybucji przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, 

- zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany 
stawki podatku VAT w takim przypadku zmianie 
ulegnie jednostkowa cena netto o kwotę wynikającą 
ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 
Warunkiem wprowadzenia jest ustawowa zmiana 
stawki podatku VAT, 

- zmiany przepisów podatkowych w zakresie podatku 
akcyzowego w takim przypadku zmianie ulegnie 
jednostkowa cena netto o kwotę wynikającą ze 
zmiany stawki podatku akcyzowego. Warunkiem 
wprowadzenia jest ustawowa zmiana stawki podatku 
akcyzowego. 

- stosownie do zapisów w rozdziale 21  „Projekt 
umowy/ Istotne postanowienia umowy” 
pkt. 21.4 ppkt. 32 „Stawki opłat dystrybucyjnych 
mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia tylko w przypadku zmiany Taryf OSD 
zatwierdzonej przez Prezesa URE” 
 
- stosownie do zapisów rozdziale 22 SIWZ 
„Dopuszczalna możliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy” pkt. 22.1. ppkt 1) „Strony 
dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonany został wybór Sprzedawcy, w 
przypadkach: 
1) gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, 

podatku akcyzowego, cła, co zostanie 
unormowane odpowiednim aneksem do umowy;” 

 

11. 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 

Zamawiająca wyraża  zgodę na wystawienie opłaty z 
tytułu przekroczenia mocy umownej, obliczonej 
zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym pytaniu. 
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Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w 
Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach 
wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD? 

12. Wykonawca prosi o udostępnienie załączników do 
oferty w formie edytowalnej. 

Zamawiająca udostępni załączniki do siwz  
w formie edytowalnej na stronie www.cspsp.pl  
w miejscu upublicznienia siwz dla niniejszego 
postępowania  

13. Dotyczy  Załącznik 0 Formularz ofertowy, tabela 
kalkulacyjna, wiersz: „opłata za usługę dystrybucyjną: 
stawka opłaty stałej”  

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z Taryfą Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego – OSD zatwierdzoną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opłatę sieciową 
stałą dla grup taryfowych ≥ W-5 oblicza się zgodnie z 
wzorem: 

Ilość godzin w okresie trwania umowy x Moc umowna 
[kWh/h] x stawka OSD [gr/(kWh/h) za h] 

Brak zmiany uniemożliwi złożenie oferty. 

Zamawiająca uwzględnia propozycję w zakresie 
przywołanym przez Wykonawcę jednocześnie wyraża 
zgodę na modyfikację siwz w przytoczonym zakresie.  
W związku z czym siwz ulega modyfikacji w zakresie 
Załącznika nr 0 do SIWZ „formularz ofertowy” pkt. 1 
w następujący sposób: 
 
W pozycji 3 tabeli, oznaczonej jako „Opłata za usługę 
dystrybucyjną: stawka opłaty stałej” w kolumna 3 
„jednostka miary” 
Jest: 
kWh/h 
Zmienia się na: 
(kWh/h) za h 
 
W kolumnie 4 „ilość jednostek miary”  
Jest: 
10.142.000,00 
Zmienia się na: 
32762400* 
 
Dodając bezpośrednio zapis pod tabelą o treści: 
 „*Podana wartość została obliczona następujący 
sposób: 1870kWh/h x 24 h x 730 dni = 32762400,00 
kWh” 

14. Dotyczy: Załącznik 0 Formularz ofertowy, tabela 
kalkulacyjna, wiersz: „opłata za usługę dystrybucyjną: 
stawka opłaty zmiennej” 

Wykonawca prosi o modyfikację wiersza „opłata za 
usługę dystrybucyjną: stawka opłaty zmiennej” 
poprzez podanie ilości  szacunkowego wolumenu w 
kWh. 

Brak zmiany uniemożliwi złożenie oferty. 

Zamawiająca uwzględnia propozycję w zakresie 
przywołanym przez Wykonawcę jednocześnie wyraża 
zgodę na modyfikację siwz w przytoczonym zakresie.  
W związku z czym siwz ulega modyfikacji w zakresie 
Załącznika nr 0 do SIWZ „formularz ofertowy” pkt. 1 
w następujący sposób: 
 
W pozycji 4 tabeli, oznaczonej jako „Opłata za usługę 
dystrybucyjną: stawka opłaty zmiennej” kolumna 3 
„jednostka miary” 
Jest: 
(kWh/h) za h 
Zmienia się na: 
kWh 
  
W kolumnie 4 „ilość jednostek miary”  
Jest: 
1870 kWhx17520h 
Zmienia się na: 
10142000,00 
 
Ponadto zmienia się treść zapisu znajdującego się 
bezpośrednio pod tabelą oznaczony jako „UWAGA” 
w następujący sposób: 
Jest 
„Wartości przedstawione w powyższej tabeli należy 
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zaokrąglać do pełnych groszy w ten sposób, że 
końcówki poniżej pół grosza pomija się, a końcówki 
pół grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.” 
Zmienia się na: 
„Wartości w zakresie cen oraz stawek  jednostkowych  
przedstawione w powyższej tabeli należy podać z 
dokładnością do piątego miejsca po przecinku.  
Ceny z VAT za cały okres trwania umowy należy 
zaokrąglać do pełnych groszy w ten sposób, że 
końcówki poniżej pół grosza pomija się, a końcówki 
pół grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.” 

15. Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i 
należy go wliczyć do ceny jednostkowej gazu? 

Zamawiająca na niniejsze pytanie odpowiada 
analogicznie jak na pytanie nr 5 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjne 
podpisanie umowy? 

Zamawiająca na niniejsze pytanie odpowiada 
analogicznie jak na pytanie nr 4 

17. Taryfa OSD dla punktu poboru gazu to W 6.1? Obowiązująca taryfa w niniejszym postępowaniu 
 to OSD W-6.1. 

 
 Ponadto w związku z nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, według której to na 
podstawie art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, w zw. z art. 10a ustawy Pzp jednolity europejski dokument 
zamówienia winien być składany wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach 
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Powyższe dotyczy 
wyłącznie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (składanego w postaci elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

W związku z koniecznością wykonania dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych modyfikacji ulegają zapisy siwz w zakresie sposobu składania Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (dalej jako: JEDZ) Zamawiająca modyfikuje zapisy siwz w następujący sposób:  

Punkt 9.2 siwz otrzymuje brzmienie: 

„9.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia,  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 
1) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2) W zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jak 
i wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi przedłożyć Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia, zwany dalej JEDZ. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się w wersji 
edytowalnej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

3) W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ 
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał 
składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 
składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

4) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@cspsp.pl  
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a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:  
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.1  

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać  
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. 
formatów. 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.2  

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami 
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 
Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 
7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty  
(w wyznaczonym miejscu dodanym niniejszymi modyfikacjami), składanej w formie pisemnej. 
Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego 
dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy 
albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 –  
w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).   

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ  

z serwera pocztowego zamawiającego.  
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie  
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu.  

5) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.” 

 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji  
dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl, zakładka zamówienia publiczne) zamieszcza  
załączniki do siwz w wersji edytowalnej w tym poprawiony Załącznik nr 0 ,,formularz ofertowy”. Wykonawca 
przygotowując ofertę winien wykorzystać załączniki uwzględniające powyższe modyfikacje. 
 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 ulega zmianie. 
Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 30.05.2018 r. godz. 9:30. 
Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 r. godz. 10:00 

           KOMENDANT 
          Centralnej Szkoły 
  Państwowej Straży Pożarnej 
            w Częstochowie 
                        /-/ 
  mł. bryg. mgr Piotr Placek 

Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  

                                                 
1 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów 
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
2 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
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