
Warszawa 22.11.2017r. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 94 im. Pierwszego Marszałka  

Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

ul. Cietrzewia 22A  

02-492 Warszawa 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 

 

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. SPRZEDAŻ I 

DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Szkoła Podstawowa 

Nr 94 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w WARSZAWIE prowadzanym 

przez Szkołę Podstawową nr 94 działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela 

następującej odpowiedzi: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie 

taryfowej W-6 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 w faktur 

wstępnych? 

Odpowiedź 

Nie Zamawiający nie wyraża zgody 

2. Czy w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na 

wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w 

Taryfie Operatora, opłat z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do 

ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych 

opłat ustalonych w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, 

IRiESD”? 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody 

 



3. Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym Sprzedawcą? 

Odpowiedź 

EWE Polska sp. z o.o. 

4. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Odpowiedź 

Wykonawca ma podać cenę która uwzględnia wszystkie opłaty podatki 
 

5. Wykonawca wnosi o rozbicie wolumenu na poszczególne miesiące dla taryfy W-6. 

miesiąc prognozowane zużycie gazu 

styczeń                               200 000,00     

Luty                               190 000,00     

Marzec                                 90 000,00     

kwiecień                                 50 000,00     

Maj                                 18 000,00     

czerwiec                                    7 500,00     

Lipiec                                    7 500,00     

sierpień                                    7 000,00     

wrzesień                                 40 000,00     

październik                                 80 000,00     

listopad                               100 000,00     

grudzień                               200 000,00     

Razem                               990 000,00     

 

6. Wykonawca wnosi o możliwość podania w formularzu ofertowym cen 

jednostkowych  netto z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. Na Towarowej 

Giełdzie Energii ceny podawane są w zł/MWh co w przeliczeniu w  zł/KWh daje 5 

miejsc po przecinku.  

      Odpowiedź 

           Zamawiający nie wyraża zgody na wyraża zgody na podanie cen jednostkowych  

           netto. 

7. Wykonawca wnosi o udostępnienie Załączników do SIWZ w formie edytowalnej. 

      Odpowiedź 

            Zamawiający nie udostępnia załączników w formie edytowalnej.  


