
Rytwiany, 24.11.2022 
Zamawiający: 
Gmina Rytwiany 
ul. Staszowska 15 
28 236 Rytwiany 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa 

gazowego dla Gminy Rytwiany”, znak: OR.271.2.2022.EM 
 
 

 
Informacja o pytaniach do SWZ 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 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, lub elektronicznej  
z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 
 
Pytanie 2 
Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) Zamawiający wskazuje, iż na dzień składania ofert stawka 
podatku VAT dla gazu ziemnego wynosi 0%. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie 
czy do obliczenia ceny oferty winna być przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia 
oferty? Jeśli tak, to wnioskujemy o poprawę zapisów stawki Vat w Formularzu cenowym i w Załącznika nr 3. 
Odpowiedź 
Zamawiający w formularzu cenowym wskazał stawkę podatku VAT 23%. Do obliczeń należy przyjąć 
stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 
 
Pytanie 3 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §9 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 wzór umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. 
 
Pytanie 4 
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu §9 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 wzór umowy. 
Jeżeli Zmawiający nie wyraża zgody na usunięcie całego zapisu, to wnosimy o usunięcie treści: „lub 
zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD o zmianie 
sprzedawcy,” 
Ze względu na procedurę przetargową oraz obowiązek zgłoszenia przez Wykonawcę umowy do OSD 
najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego w przypadku zmiany 
sprzedawcy lub na 14 dni  przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez dotychczasowego 
sprzedawcę, istnieje możliwość opóźnienia w zgłoszeniu umowy od 01.01.2023r. do OSD. Przedmiotowy 
zapis jest zbyt ryzykowny dla Wykonawcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy 
poprzez usunięcie zapisu „lub zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku 
powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy”. 
 
  



Pytanie 5 
Dotyczy §9 ust.5 Załącznika nr 3 wzór umowy – wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Zapłata za kary 
powinna odbywać się wyłącznie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy §7 ust.21 Załącznika nr 3 wzór umowy – wnioskujemy o wykreślenie zapisu. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy poprzez 
usunięcie wnioskowanej treści. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy §7 ust.20 Załącznika nr 3 wzór umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na 
treść: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”.  
Informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym oraz art. 454 §1 
kodeksu Cywilnego  za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek 
bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy §12 ust. 4 pkt   Załącznika nr 3 wzór umowy – prosimy o oddanie, że zmiana ilości punktów 
poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu określonego w SWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona modyfikacji w powyższym zakresie wprowadzając zmiany w §2 ust.4. 
 
Pytanie 9 
Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego odnośnie 
kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi 
przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, 
aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej 
przez OSD w danym okresie rozliczeniowym? 
Odpowiedź 
Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które uniemożliwiają  
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? 
Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych. 
 
 
 
Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią 
integralną część SWZ. 


