
 
AG-I.272.1.2.2015                                                                                        Kielce, dn. 29 stycznia 2015 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach”, znak: AG-I.272.1.2.2015. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela 

wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Dotyczy; SIWZ Punkt XVII. 5; 

Ceny jednostkowe za 1 kWh zawarte w Formularzu ofertowym, o którym mowa powyżej muszą  

być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Wykonawca informuje Zamawiającego, że zgodnie z Taryfami zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji 

Energetyki nie ma możliwości przedstawienia w prawidłowy sposób ceny za 1 kWh. Według taryfy 

podstawową jednostką rozliczeniową jest gr/kWh z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku.  

W momencie zmiany  gr na zł Wykonawca musi zastosować wartość do pięciu miejsc po przecinku. 

W związku z tym Wykonawca prosi Zamawiającego o usunięcie tego ograniczenia lub zwiększenie  

do pięciu miejsc po przecinku. 

 

Odpowiedź: 

Cena jednostkowa zawarta w Formularzu cenowym w gr/kWh ma być wyrażona z dokładnością  

do trzech miejsc po przecinku.  

 

Pytanie 2: 

Dotyczy; Załącznika nr 2 punktów I, II, III; 

Wykonawca informuje, że nie ma możliwości dokonania prawidłowej wyceny na podstawie wzoru, który 

został zamieszczony przez Zamawiającego. 

Wzór zamieszczony przez Zamawiającego może jedynie posłużyć do obliczenia wartości paliwa 

gazowego pomijając pozostałe opłaty. 

Wykonawca informuje, że na cenę oferty składają się; Cena paliwa gazowego, Opłata abonamentowa, 
Opłata sieciowa stała, Opłata sieciowa zmienna i podatek akcyzowy jeśli Zamawiający podlega 
opodatkowaniu. Wykonawca informuje, że każda z tych opłat ma inną jednostkę rozliczeniową.  
W związku z tym Wykonawca do pytań załącza przykładowy Formularz cenowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza załącznik nr 8 do SIWZ  - Formularz cenowy. Jednocześnie Zamawiający 
modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy. 
 

 



Pytanie 3: 

Dotyczy Załącznika nr 4; 

Wykonawca prosi Zamawiającego o możliwość zastosowania umowy kompleksowej dostarczonej przez 

Wykonawcę. Wykonawca prosi Zamawiającego o zrezygnowanie w załączonej umowy i zastąpienie  

jej Istotnymi Postanowieniami Umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy dostarczonej przez 

Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z Projektu umowy na rzecz Istotnych postanowień umowy - załącznika nr 5  

do SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem podatku 

akcyzowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego. 
 

Pytanie 5: 

W związku z pytaniami Wykonawca prosi Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.02.2015 r. (Informacja dla 
Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2015 r.) 
 
Pytanie 6: 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę w całości treści załącznika nr 5 do SIWZ i zastąpienie go treścią 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z Projektu umowy na rzecz Istotnych postanowień umowy - załącznika nr 5  

do SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

Czy zamawiający zgodzi się na zawarcie oddzielnych umów kompleksowych dostarczania paliwa 

gazowego dla każdego punktu poboru? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie oddzielnych umów kompleksowych dla każdego punktu poboru. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o uzupełnienie treści załącznika nr 1 do SIWZ o przewidywaną grupę taryfową Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

 

Odpowiedź: 

Grupa taryfowa OSD: 

- kotłownia – Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 – taryfa W – 5.1 

- stacja redukcyjno-pomiarowa – Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 – taryfa W – 6.1 



- kotłownia – Kielce, ul. Skrajna 61 – taryfa W – 5.1 

Zamawiający zmodyfikował treść Opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 1 do SIWZ i 

zamieszcza na stronie internetowej BIP. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o sprostowanie treści załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej przewidywanego 

szacunkowego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych punktach odbioru. W celu prawidłowego 

przedstawienia oferty niezbędne jest określenie przez Państwa przewidywanego zużycia gazu na cały 

okres trwania umowy w poszczególnych obiektach oraz podania planowanego rozkładu poboru paliwa 

gazowego w poszczególnych kwartałach. Aktualnie podane ilości paliwa gazowego w treści załącznika 

nr 1 do SIWZ uniemożliwiają obliczenie ceny brutto oferty zgodnie ze sposobem opisanym w punkcie 

XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował treść Opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 1 do SIWZ i 

zamieszcza na stronie internetowej BIP. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o sprostowanie treści załącznika nr 2 do SIWZ w części dotyczącej prognozowanego 

zapotrzebowania na gaz ziemny na czas trwania umowy. Ilości paliwa gazowego w załączniku nr 2 do 

SIWZ powinny być zgodne z ilościami paliwa gazowego określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ i 

obejmować cały okres trwania umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza załącznik nr 8 do SIWZ  - Formularz cenowy. Jednocześnie Zamawiający 
modyfikuje załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 11: 

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o informację, czy zamawiający podlega zwolnieniu z podatku 

akcyzowego. Informacja ta jest niezbędna w celu prawidłowego przedstawienia oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego. 
 
Pytanie 12: 

Jaki jest okres/termin wypowiedzenia dotychczasowej kompleksowej umowy sprzedaży paliwa 

gazowego i tym samym kiedy nastąpi rozpoczęcie realizacji zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Aktualnie ŚUW posiada dwie kompleksowe umowy sprzedaży paliwa gazowego obejmujące   obiekty: 

- kotłownia – Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, 

- kotłownia – Kielce, ul. Skrajna 61. 

Umowy ulegają rozwiązaniu z końcem Miesiąca gazowego następującego po Miesiącu gazowym, 

w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone tj. w przypadku ŚUW będzie to koniec 

miesiąca marca 2015 r. 

Punkt poboru: stacja redukcyjno – pomiarowa – Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, jest punktem nowym nie 

posiadającym jeszcze kompleksowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. 

 



Pytanie 13: 

Proszę o uściślenie treści par. 8 ust.1 lit a) projektu umowy. O które konkretnie przypadki chodzi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z Projektu umowy na rzecz Istotnych postanowień umowy - załącznika nr 5  

do SIWZ. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ . 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowaną SIWZ, 

zmodyfikowany załącznik nr 1, 2 i 5 do SIWZ oraz dodatkowy załącznik nr 8 do SIWZ.  

 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu 

składania i otwarcia ofert.  
 

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach.  

 

 


