
Lubaczów, 15.10.2018 

ZP.261.10.2018 

 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 

Wyjaśnienia 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

Pytanie  

1. Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem akcyzy czy też jest 
zwolniony od podatku akcyzowego? Czy cena w formularzu cenowym powinna zawierać akcyzę? 

Odp.: Zamawiający zwolniony jest od podatku akcyzowego, cena nie powinna zawierać akcyzy 

Pytanie 

2. Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie, kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
wraz z informacją o oddziale, do którego Zamawiający jest zakwalifikowany.  

Odp.: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów 

Pytanie  

3. Wykonawca prosi Zamawiającego o przedstawienie zużycia paliwa gazowego dla 
poszczególnych punktów  poboru znajdujących się we władaniu Zamawiającego w rozbiciu na 
miesiące. Brak takiej informacji uniemożliwia wykonanie optymalnej wyceny przez Wykonawcę. 

Odp.: Informacje te zawarte są w pkt 3.2.2 siwz  

Pytanie 

4.Czy obowiązujące umowy należy wypowiadać? Kto ewentualnie będzie odpowiedzialny za 
wypowiedzenie obowiązujących umów? 

Odp.: Informacje te zawarte są w pkt 3.2.2 siwz  

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną? 

Odp.: Zgodnie z siwz 

 6. Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odp.: TAK 



 7. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 
akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Odp.: Zamawiający zwolniony jest od podatku akcyzowego, cena nie powinna zawierać akcyzy 

 8. Dotyczy rozdziału 16 SIWZ ust. 16.13. tiret 3 

 Wykonawca wyjaśnia, że zmiana mocy umownej jest możliwa pod warunkiem, że OSD wyrazi na 
tę zmianę zgodę. W przypadku braku zgody OSD na zmianę mocy umownej, zmiana nie będzie 
możliwa. 

Odp.: Zamawiający w pkt 16 ust. 16.13 siwz skreśla tiret 3  

 9. Dotyczy rozdziału 16 SIWZ ust. 16.13. tiret 3 

Odp.: jak wyżej 

 10. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 
gazowe w kWh w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla taryfy W-6, a nie w m3. 

Odp.: Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe: 

MIESIĄC 
ZUŻYCIE 

kWh 
STYCZEŃ 749737 

LUTY 698917 
MARZEC 698917 

KWIECIEŃ 399381 
MAJ 299536 

CZERWIEC 299536 
LIPIEC 299536 

SIERPIEŃ 299536 
WRZESIEŃ 299536 

PAŹDZIERNIK 399381 
LISTOPAD 515173 

GRUDZIEŃ 592431 

  11. Dotyczy formularza cenowego. 

 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podawania cen jednostkowych z dokładnością do 5 
miejsc po przecinku w przypadku wyrażonych złotych ? Wykonawca wyjaśnia iż umożliwi to 
dokładne odwzorowanie cen podawanych na Towarowej Giełdzie Energii, co będzie korzystne 
dla Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy czym cenę finalną (wartości) należy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku 

 12. Dotyczy formularza cenowego. 



 Wykonawca wyjaśnia, że aby prawidłowo wyliczyć wartość netto dla opłaty stałej według 
podanego wzoru kolumna 3 x kolumna 4 należy wpisać w kolumnie ilość szacunkowa wartość 
168 192 00 kWh ( 1920 kWh x 8760h) 

Odp.: Zamawiający wpisuje w kolumnie ilość szacunkowa dot. opłaty stałej  – 16 819 200 kWh  

( w załączeniu formularz cenowy po uwzględnieniu zapisu) 

 

 
 

Zamawiający 
 
 
 



 

  Załącznik Nr 2 do siwz 

................................................ 
           (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ CENOWY  
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego  

 

Grupa 

taryfowa 

Lp. 

Opis  Ilość szacunkowa 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto (zł) 
Wartość brutto 

(zł) 

1  2 3 4 5 (3x4) 6 (5 + 23%) 

BW-

6 

1 
Gaz ziemny wysokometanowy grupy E [kWh] 

5 551 617kWh  

w okresie 12 miesięcy 

   

2 Opłata abonamentowa [zł/m-c] 12 miesięcy    

 

3 

Opłata sieciowa stała [zł/(kWh/h)/h], w tym: 16 819 200kWh  

 

 

 

 

 

 
Moc umowna  1920 kWh/h 

ilość godzin w okresie rozliczeniowym [h]  

(365 dni w okresie: 01.01.2019r.-31.12.2019r. x 

24 h) 

8.760 h 

 

4 Opłata sieciowa zmienna [zł/kWh] 5 551 617kWh     

RAZEM:   
 

ceny jednostkowe podać w formie cyfrowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, pozostałe ceny (wartości) – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

       .......................................................... 

        podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

data........................................................



 

 

 


