
 

 

Znak sprawy: IZ-IV.Or.272.5.5.2020 Staszów, 05.06.2020 
 
Zamawiający: 
Powiat Staszowski –Starostwo Powiatowe w Staszowie 
ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów  
 

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa paliwa 
gazowego dla Powiatu Staszowskiego”,  

 
Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający 
przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi 
dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz informuje, że na wniosek Wykonawcy, po 
wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający może wyrazić zgodę na podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną. 
Pytanie 2 
Dotyczy rozdziału II pkt. 3 SIWZ. 
Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie łącznego wolumenu paliwa gazowego było 
maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu podstawowego. 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy treści SIWZ bez dokonywania modyfikacji w tym zakresie, 
jednocześnie informuje, że przewidywane zużycie paliwa gazowego zostało określone na 
podstawie zużycia z lat poprzednich. 
Pytanie 3 
Dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?  
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. 
Odnosząc się do drugiej części pytania Wykonawcy „Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający 
zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?” Zamawiający potraktował pytanie jako 
omyłkę pisarską i przyjął do odpowiedzi zużycie dot. paliwa gazowego. W związku z powyższym 
udziela odpowiedzi: W przypadku przekroczenia wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 Umowy 
zostanie zawarty stosowny aneks zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 lit. k) wzoru umowy i 
Zamawiający dokona zapłaty za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. 
Pytanie 4 
Dotyczy § 8 ust. 9 Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 
Wykonawca informuje, 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 podtrzymuje postanowienia treści SIWZ, jednocześnie potwierdza, 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 dotyczące rachunku bankowego. 
Pytanie 5 
Dotyczy § 8 10 Wzoru umowy – załącznik nr. 3 do SIWZ. 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych. 
Odpowiedź 
Zamawiający pozostawia zapisy treści SIWZ bez dokonywania modyfikacji w tym zakresie. 
Pytanie 6 
Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego 
w SIWZ ( załącznik nr 2 ) są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego 
sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). 
Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów 
wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD. 
Odpowiedź 
Numery identyfikacyjne punktów wyjścia nadane przez OSD są zgodne z numerami wskazanymi 
przez Zamawiającego w SIWZ ( załącznik nr 2). 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w 
Zaproszeniu do złożenia oferty? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które 
uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas 
sporządzania i składaniu oferty. 
 
 
 
                                                                                                                       STAROSTA 
                                                                                                                      Józef Żółciak 


