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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest dostawa i dystrybucja gazu ziemnego (umowa
kompleksowa) do budynku w Łodzi przy ul. Roosevelta 18

Informuję, że wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) w ww. postępowaniu i udzielam wyjaśnień następującej treści1:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych od Wykonawcy zmian
przepisów prawa? W szczególności mowa o zmianie wysokości: podatku akcyzowego, podatku VAT,
stawek sieciowych taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
Odpowiedź
Zgodnie z pkt II.15. I części SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, na podstawie aneksu
do umowy, opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych, określonych w ofercie, w przypadku
zatwierdzenia nowej taryfy OSD przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ponadto zgodnie z pkt II.17. I części SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, na podstawie
aneksu do umowy, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 18 -20
w przypadku zmiany m.in. stawki podatku od towarów i usług (VAT).
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?
Odpowiedź
Zgodnie z pkt III.3. I części SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy
z Wykonawcą drogą korespondencyjną.
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Pytanie 3
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia,
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Odpowiedź
Zgodnie z pkt II.3. I części SIWZ w przypadku, gdy suma należności z tytułu realizacji umowy osiągnie
wskazaną kwotę brutto, umowa ulegnie rozwiązaniu. Podmiotem odpowiedzialnym
za monitorowanie sumy maksymalnego zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
związanego z realizacją umowy jest Zamawiający.
Zamawiający będzie kontrolował wydatkowanie środków w sposób umożliwiający rozliczenia
z tytuły faktycznie pobranego gazu przed wykorzystaniem wartości umowy oraz poinformuje
Wykonawcę o zbliżającym się wyczerpaniu maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli
wyczerpanie tej kwoty miałoby nastąpić przed zakończeniem okresu realizacji umowy.
Kontrolowanie wydatków przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia własnej
kontroli sprzedawanego gazu w okresie realizacji zamówienia (umowy).
Pytanie 4
Wykonawca prosi, aby termin płatności faktur był liczony od daty ich wystawienia.
Odpowiedź
Zapis pozostaje bez zmian. Termin płatności faktur jest liczony od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Pytanie 5
Wykonawca prosi o informację, czy wskazana moc zamówiona na poziomie 200 kWh/h jest mocą
aktualnie obowiązującą czy Zamawiający życzy sobie jej zmniejszenia od 01-01-2021?
Odpowiedź
Aktualnie obowiązuje moc 274 kWh/h i Zamawiający zmniejsza ją od 01.01.2021 r. do 200 kWh/h.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i upływa
26.10.2020 r. odpowiednio o godz. 9:00 (składanie ofert) i godz. 13:30 (otwarcie ofert).
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