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                                                                             Oświęcim, dnia 10.07.2020r. 

          

Zamawiający : Oświęcimskie Towarzystwo  

                         Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu  

nr OTBS-ZP-5/2020 

       

     OTBS/ZP/5/2020 

(nr ref. postępowania) 

 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Wykonanie 

kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków 

wielorodzinnych, stanowiących własność Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.” Publiczne ogłoszenie o Zamówieniu ukazało się w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2020r. (numer ogłoszenia 557952-N-2020).  

 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zawiadamia , iż w dniach  od 03.07.2020 do  
10.07.2020r.do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
 
                             
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o podanie numerów punktu poboru wskazanych w postępowaniu. Powinny one 
widnieć na wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.   
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Odpowiedź: 

Obiekt  Numer punktu 

poboru (PPG) 

Ul. 11 Listopada 3F PL0030001948 

Ul. 11 Listopada 3B PL0031072876 

Ul. Sadowa 16B PL0031072877 

Ul. Sadowa 20A-E PL0030001747 

Ul. Sadowa 60 PL0030003397 

Ul. Zagrodowa 31B PL0031339911 

Ul. Zagrodowa 31D PL0031348469 

Ul. Zagrodowa 31E PL0031841229 

Ul. Zagrodowa 31 G PL0033063395 

UL. Zagrodowa 31 I PL0031880263 

 
 
 

Pytanie 2 
Wykonawca prosi o podanie numeru NIP Nabywcy  
 

Odpowiedź: 
Numer NIP Zamawiającego- (Nabywcy) 5492054500 

 
 

Pytanie 3 
Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w 
rozbiciu na miesiące (w kWh) na okres od 01.09.2020r. do 31.08.2022r. dla szacunkowego wolumenu, 
każdego PPG w taryfie W 5.1 Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe 
dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ (pkt. 7)  
 

 

 

Pytanie 4  
Dot. SIWZ rozdz. IV pkt. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w taki sposób, że: 
„Termin wykonania przedmiotu umowy: Od dnia 01.09.2020r. do 31.08.2022r.Wykonawca jest 
zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia dostawy 
paliwa gazowego. Rozpoczęcie dostawy nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy. Sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucji”. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ  
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Pytanie 5  
Dot. SIWZ rozdz. XVII pkt. 5: Wykonawca prosi o zmianę zapisów w taki sposób że: „Należności z 
tytułu wystawionych przez Wykonawcę faktur rozliczeniowych będą regulowane przez 
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający wyraża 
zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres email.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania przez Wykonawcę faktur Wstępnych. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
 
 

Pytanie 6 
Wykonawca prosi o modyfikację Załącznika nr 2, tab.3, tab. 5 tab. 6 oraz tab 7. Wykonawca 
Wyjaśnia, iż do obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryf powyżej W4, opłata dystrybucyjna 
stała obliczana jest jako iloczyn liczby godzin w trakcie trwania umowy, mocy umownej (w kWh), 
oraz stawki jednostkowej OSD. 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. Tabela nr 3 załącznika nr 2 dotyczy punktu poboru objętego taryfą W3.6. Sposób 
wyliczenia w tabelach 5.6.7. Załącznika nr 2 do SIWZ jest tożsamy ze wskazanym przez Państwa 
sposobem opłaty dystrybucyjnej stałej. Nadto wskazane ilości służą wyłącznie porównaniu ofert 
(SIWZ Rozdz. III pkt.10)  

 

 
 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych do 5 miejsc po przecinku w zł/kWh  

 

Odpowiedź: 
Nie. Ceny jednostkowe winny być podane do dwóch miejsc po przecinku.  

 
 
 

Pytanie 8   
Kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego.  

   

Odpowiedź: 
Obecnym sprzedawcą paliwa gazowego jest  EW E POLSKA Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu p rzy   

ul. Małe Garbary 9, NIP: 7781340874, Regon: 631244297  

 

 

 

Pytanie 9   
Czy obecne umowy na sprzedaż paliwa gazowego należy wypowiedzieć? Kto będzie odpowiedzialny 
za ich wypowiedzenie? 
  

Odpowiedź: 
Obecne umowy są zawarte na czas określony do dnia 31.08.2020r. 
Dlatego też nie wymagają one wypowiedzenia. 
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Pytanie 10 
Wykonawca prosi o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących 
umów?  

 

Odpowiedź: 
Obecne umowy są zawarte na czas określony do dnia 31.08.2020r. 
 

 

Pytanie 11 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?  

 

Odpowiedź: 
Obecnie obowiązujące umowy zostały zawarte w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ref. postępowania OTBS-ZP-
5/2018) na czas określony od dnia 01.09.2018 do dnia 31.08.2020r.) i nie zawierają zapisów 
lojalnościowych.  
 

 

 
z up. kierownika zamawiającego 

           

    Wojciech Skarbek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1xAdresat 
1x a/a 


