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Gmina i Miasto Nisko  Nisko, dnia 09.11.2018 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

ZP.271.48.2018 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: „Zakup gazu ziemnego dla 

Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019” wraz z 

udzielonymi wyjaśnieniami: 

 
 Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2 

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami?  

Odpowiedź: 

Nie. Ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy (art.31b ust. 1-4 Ustawy). 

 

Pytanie 3 

Dotyczy Rozdziału 3 pkt 3.2 ppkt 7 lit c SIWZ?  

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2018 poz.755 t.j) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne 

posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących 

odbiorcami w gospodarstwach domowych, z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla 

paliw gazowych dotyczy wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 

62 b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne. 

Informujemy, że Wykonawca kalkuluję indywidualną cenę paliwa gazowego dla Zamawiającego w 

oparciu o ceny na Giełdzie Towarowej z dnia poprzedniego.  

Aby zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania umowy, cały wolumen przedstawiony w SIWZ 

Wykonawca zakupuje na TGE według ceny z dnia zakupu. W związku z powyższy rozliczenia paliwa 

gazowego winny być dokonywane według stałej ceny ofertowej. Zmiana ceny paliwa gazowego oraz 

opłaty abonamentowej w przypadku zmiany taryfy naraża Wykonawcę na straty i uniemożliwi 

Wykonawcy złożenie oferty.  

Wobec zwolnienia Sprzedawcy paliw gazowych z obowiązku zatwierdzania taryfy przez Prezesa 

URE cena paliwa gazowego oraz stawka opłaty abonamentowej będą zgodne ze złożoną ofertą 

natomiast opłaty dystrybucyjne będą rozliczane zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD zatwierdzaną 

przez Prezesa URE. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany 

stawki podatku akcyzowego oraz Taryfy OSD. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w Rozdziale 3 pkt 3.2. ppkt 7 lit. c SIWZ. 
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Pytanie 4 

Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest 

okres wypowiedzenia?  

Odpowiedź: 

Umowy zawarte są na 12 miesięcy i kończą się 31.12.2018 r. 

 

Pytanie 5 

 Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie 

wystawiona opłata z tytułu przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie 

Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy 

Operatora, IRiESD”?  

Odpowiedź:  

TAK 

Pytanie 6 

Wykonawca prosi o podanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wraz z podanie oddziału?  

Odpowiedź: 

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umów drogą korespondencyjną?  

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny netto 

paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawowej 

zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są 

korzystne dla Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Nie 

 

 BURMISTRZ 

  

 mgr Julian Ozimek 

 


