
                                                      Rybnik, 29.01.2019 r. 

       

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

dot.: zapytania ofertowego:  

   

            Dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usług dystrybucji) dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 

w Rybniku. 

Pytanie 1: Wykonawca prosi o zmianę pkt 12 Istotnych Postanowień Umowy na zapis: 

„Należności z tytułu dostawy gazu regulowane będą przez Zamawiającego na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej Vat za dany miesiąc z terminem 

płatności 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów pkt 12 Istotnych Postanowień 

Umowy na zapis: „Należności z tytułu dostawy gazu regulowane będą przez Zamawiającego 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej Vat za dany miesiąc z 

terminem płatności 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury”(bez faktur  

planowych). 

Pytanie 2: Wykonawca prosi o informację czy do ceny jednostkowej należy doliczyć podatek 

akcyzowy według obowiązującej stawki. 

Odpowiedź: Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego i nie należy go doliczać do 

ceny paliwa gazowego.  

Podczas zawierania umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający złoży stosowne 

oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego jako podmiot systemu oświaty, o którym 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59),   

(podmiot zwolniony z akcyzy). 

Pytanie 3: Wykonawca prosi o zmianę zapisu w ofercie w punkcie Termin realizacji 

zamówienia na zapis: „od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. pod warunkiem pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz skutecznym zgłoszeniu umowy do 

OSD. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w ofercie w punkcie Termin 

realizacji zamówienia na zapis: „od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. pod warunkiem 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz skutecznym zgłoszeniu 

umowy do OSD. 

Pytanie 4: Wykonawca prosi o informacje czy obecnie obowiązujące umowy należy 

wypowiedzieć. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecna umowa nie wymaga wypowiedzenia, 

ponieważ jest zawarta na czas określony do dnia 28 lutego 2019 roku. 

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty. 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 6 lutego 2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie 

ofert nastąpi 6 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sekretariacie szkoły. 


