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Gmina Nisko  Nisko, dnia 29.11.2016 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

 

ZP.271.54.2016 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko 

oraz podległych jednostek organizacyjnych wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy oraz pkt 13.3 SIWZ 

Wykonawca informuje, że nie może wskazać stawek jednostkowych opłat dystrybucyjnych i za 

paliwa gazowe z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Stawka opłaty dystrybucyjnej 

stałej zgodnie z taryfą OSD dla grupy taryfowej np. W-5 wynosi 0,502 [gr/(kWh/h) za h]. 

Zamieniając jednostki na zł stawka wynosić będzie 0,00502 [zł/(kWh/h) za h]. Ponadto stawki 

jednostkowe za paliwo gazowe również wskazuje się z dokładnością do pięciu miejsc do 

przecinku. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację. 

 

Odp.  

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w treści załącznika nr 1a do SIWZ na właściwy. (Zmiana 

naniesiona w kolorze czerwonym) 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie w tabeli dla grupy taryfowej W-2.1 ilości kWh w 

celu wyliczenia opłaty dystrybucyjnej zmiennej. Wykonawca informuje, że od 01.08.2014 r. do 

wyliczenia opłat stosuje się jednostkę kWh.  

Ponadto Zamawiający w załączniku nr 5 przedstawił wykaz punktów poboru objętych 

postępowaniem w którym to wykazie jest: 1 ppg w grupie taryfowej W-1.1, 2 ppg w grupie 

taryfowej W-2.1, 3 ppg w grupie taryfowej W-3.6, 4 ppg w grupie taryfowej W-4 i 6 ppg w grupie 

taryfowej W-5. W związku z powyższym stawki opłat abonamentowych i dystrybucyjnych stałych 

dla grup taryfowych W-2.1. i W-4 powinny zostać pomnożone przez ilość miesięcy w okresie 

zamówienia oraz ilości punktów poboru.  

W tabeli do wyliczenia opłat dla grupy taryfowej W-5, stawka opłaty abonamentowej powinna 

zostać pomnożona przez ilość miesięcy w okresie zamówienia oraz ilości punktów poboru. 

Dodatkowo Zamawiający wskazał błędną wartość kWh/h w opłacie dystrybucyjnej stałej 

ponieważ zgodnie ze wzorem z pkt 5. 3. 3 taryfy OSD Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w 

Warszawie dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych od W-5.1 do W-13.2 wartość 

opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej punktu poboru paliwa gazowego, ilość godzin  

w okresie rozliczeniowym oraz stawkę opłaty stałej [gr(kWh/h) za każdą godzinę okresu 

rozliczeniowego).  

Dla przykładu suma mocy umownej dla punktów poboru w grupie taryfowej W-5 wynosi 934 

kWh/h. Okres zamówienia wynosi 12 miesiące czyli 365 dni. Zatem zgodnie ze wzorem 

wskazanym w pkt 5.3.3 taryfy OSD ilość kWh/h x h w okresie zamówienia powinna zostać 

wyliczona w następujący sposób: 934 kWh/h x 365 dni x 24h = 8 181 840 kWh/h. W związku z 
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powyższy Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie stosownych zmian w formularzu 

cenowym.  

 

Odp.  

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w treści załącznika nr 1a do SIWZ na właściwy. (Zmiana 

naniesiona w kolorze czerwonym) 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5) 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? 

 

Odp.  

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby faktury zawierały koszty rzeczywistego zużycia 

paliwa gazowego. 

 

Pytanie nr 4: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 

gazowe (w kWh) w rozbiciu na poszczególne miesiące w okresie zamówienia dla punktów poboru 

w grupie taryfowej W-5. Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe 

dokonanie wyceny i złożenie możliwie najlepszej oferty cenowej.  

 

Odp.  

Zamawiający w odpowiedzi załącza zbiorcze zestawienie danych w formie załącznika do SIWZ 

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca informuje, że wskazana w załączniku nr 5 do SIWZ ilość prognozowanego  zużycia 

paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

(2 056 070 kWh) różni się od ilości wskazanej w Załączniku nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy 

(1 954 668 kWh). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o sprostowanie. 

 

Odp.  

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w treści załącznika nr 1a do SIWZ na właściwy (Zmiana 

naniesiona w kolorze czerwonym) oraz załączył poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert, do dnia 

06.12.2016 r. do godz. 11:30. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

1) pkt 9.2 Wymagania dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie: Wadium należy wnieść w terminie 

do dnia 06.12.2016 do godz. 11:30. 

2) pkt 11.7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, 

nienaruszonym opakowaniu opisanym  w następujący sposób: Oferta na: „Dostawa gazu dla 

Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych” NIE OTWIERAĆ przed: 

06.12.2016 godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów 

Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 

(biuro obsługi klienta) do dnia 06.12.2016 do godz. 11:30. 
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4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.12.2016 o godz. 12:00,  

w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20. 

5) Pkt 13.3otrzymuje brzmienie: Ceny jednostkowe netto w formularzu cenowym (załącznik nr 1a) 

należy podać w formacie 0,00000 zł tj. z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.  

  

 BURMISTRZ 

mgr Julian Ozimek 

 

 


