
Jarosław, 12.11.2021 
 

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. 
ul. Przemyska 15 
37 500 Jarosław 
 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa 

gazowego dla potrzeb PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.”,”, znak: PGKiM DAP 26.13.2021 
 
 
 

Informacja o pytaniach do SWZ 
 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ oraz informuje, że na wniosek Wykonawcy, po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający może wyrazić zgodę na podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 

 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki 
jest ich okres wypowiedzenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych. 
 
Pytanie 4 
Dot. pkt 2.2.5 SWZ i par. 2 ust. 4, par. 14 ust. 4 lit. h) wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zmianę 
istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualne zmniejszenie/zwiększenie łącznej ilości zakupionego 
paliwa gazowego, mogło być w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia zawarte w SWZ. 
 
Pytanie 5 
Dot. pkt 2.2.4 SWZ i par. 14 ust. 4 lit. i) wzoru umowy – Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów w ten 
sposób, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu 
podstawowego określonego w SWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia zawarte w SWZ. 
 



Pytanie 6 
Dot. par. 8 ust. 9 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od 
daty wystawienia faktury? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia zawarte w SWZ. 
 
Pytanie 7 
Dot. par. 8 ust. 11 wzoru umowy – Wykonawca informuję, że posiada rachunki bankowe rozliczeniowe 
ujawnione w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami 
bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie 
do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają 
obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. 
Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych 
w wykazie. W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem 
wirtualnym, służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników 
sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 
16.09.2019 roku wynika , iż obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom narzędzi 
umożliwiającym weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który znajduje się  
w wykazie MF. Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi 
konsekwencjami. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu. 
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje 
treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru 
rachunku: „ Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego  
z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki  
w powyższym pkt. 
Odpowiedź 
Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas 
weryfikacji numeru rachunku: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem  
i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia 
warunki w powyższym punkcie. 
 
Pytanie 8 
Dot. par. 10 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów o karach umownych. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia zawarte w SWZ. 
 
Pytanie 9 
Dot. par. 10 wzoru umowy – W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie kar umownych, 
Wykonawca wnosi o zmniejszenie ich o połowę i wykreślenie z ust. 4 zapisu: W razie, gdyby Wykonawca 
nie uczynił zadość roszczeniu Zamawiającego, Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia zawarte w SWZ. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 
Odpowiedź 
Zamawiający będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 
w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranego paliwa gazowego. Kontrolowanie 
wydatków przez Zamawiającego, nie zwalnia jednak Wykonawcy z prowadzenia własnej kontroli 
sprzedawanego paliwa gazowego w ramach przedmiotowego zamówienia.  
W przypadku przekroczenia wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 Umowy zostanie zawarty stosowny 
aneks zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 4 lit. h) wzoru umowy i Zamawiający dokona zapłaty za 
rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. 
 
 
 
 



Pytanie 11 
Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne,  
w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie 
obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego? 
Odpowiedź 
Tak, są zgodne. 
 
Pytanie 12 
W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji 
zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD? 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej 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  
z faktur wstępnych? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia zawarte w SWZ. 
 
Pytanie 14 
Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz 
zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy 
Operatora? 
Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez 
cały okres. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza możliwość zmiany wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania 
umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora zgodnie z § 8 ust. 3 
projektowanych postanowień umowy -załącznik nr 3 do SWZ. 
 
 
 
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część 
SWZ. 


