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Wrocław, dnia  9  sierpnia 2021 r.  

WAD.2601.151.2021 

/wg rozdzielnika/ 

Odpowiedź nr 2 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu  

06.08.2021 r., dotyczącymi postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego 

wysokometanowego (E) do komórek WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.151.2021), 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu odpowiada: 

 

Pytanie nr 1: 

„Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak,  

to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia 

umów?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego wysokometnaowego 

jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., umowa na kompleksową dostawę gazu  

ziemnego wysokometanowego została zawarta na czas określony, tzn. od 01.09.2019 r.  

do 31.08.2021 r.  

W związku z powyższym umowy nie należy wypowiadać, jednakże zgodnie z pkt II ppkt 7 

Zapytania ofertowego: ,,Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu 

ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego 

obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie  

do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą 

sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie zawartej umowy i odrębnie udzielonego 

pełnomocnictwa.” 

 

Pytanie nr 2: 

„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?”  
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Odpowiedź: NIE 

Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów (i aneksów) w ramach akcji 

promocyjnych. W związku z tym nie trzeba wypowiadać żadnej umowy. 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?” 

Odpowiedź: TAK 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt II ppkt 11 Zapytania ofertowego: ,,dopuszcza 

możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną”. 

 

Pytanie nr 4: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę,  aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub kWh/h były 

podane maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku?  

Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego gdzie stawki podane są w gr za kWh co w przeliczeniu na zł za kWh 

daje pięć miejsc po przecinku. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ 

ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh  

co w przeliczeniu na kWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.” 

Odpowiedź: TAK 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby w Formularzu oferty (Załącznik nr 2  

do przedmiotowego Zapytania ofertowego) podać ceny jednostkowe w zł za kWh do 5 miejsc 

po przecinku. 

 

Pytanie nr 5: 

„dotyczy Rozdz. IX pkt 4 Zapytania ofertowego  

Czy Zamawiający zgodzi się aby za dzień zapłaty uznawać 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 
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wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata” 

Odpowiedź: TAK 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby za dzień zapłaty uznawać dzień wpływu 

środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 6: 

„Dotyczy Rozdz. II pkt 8 Zapytania ofertowego 

Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być 

zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w Zapytaniu.” 

Odpowiedź: NIE 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu. Powyższe 

stanowisko Zamawiającego wynika z faktu, że łączna ilość Punktów Poboru paliwa gazowego 

wynosi 6, a więc zakres ,,+/- 10% wolumenu podstawowego” nie jest liczbą całkowitą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Oferenci postępowania – wszyscy – strona zamawiającego w sekcji dotyczącej przedmiotowego 

postępowania (skan informacji). 

2) Aa (oryginał). 


