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INFORMACJA 

 

Dotyczy:  

postępowania: „Kompleksowy zakup paliwa gazowego” /opublikowanego                       

w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00089928/01w dniu 10.02.2023 r, 

nr sprawy: ZS-46/2023/.  

. 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, występując jako 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym /art. 275 pkt. 1 Pzp/  na: „Kompleksowy zakup paliwa gazowego”. informuje, że: 

terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 tj. 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 w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny  jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe 

zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, 

objętych postępowaniem?  Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej 

możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być 

dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia dotyczącego 

ochrony taryfowej. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający jest świadomy, że dane przedstawione w postępowaniu przetargowym odnośnie 

ochrony taryfowej powinny być tożsame w 100 % z danymi przedstawionymi w oświadczeniach                     

o ochronie taryfowej składanych przez Zamawiającego podczas zawierania umów? Wykonawca 

wskazuje, że oparciu o dane wskazane przez Zamawiającego, a dotyczące ochrony taryfowej 

Wykonawca dokonuje kalkulacji ceny w oparciu o TGE, a każda zmiana tych danych wiąże się                       

z negatywnymi skutkami finansowymi dla Wykonawcy. W związku z powyższym  Zamawiający ma 

obowiązek określić ilość paliwa gazowego zgodnie z treścią art. 62 bb ustawy w prawo energetyczne 
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pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto zgodnie z cytowanym przepisem  „Osoba działająca 

w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, która w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

1, określi szacowaną część paliwa gazowego, która będzie zużywana na potrzeby,  o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lit. b, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność 

wobec sprzedawcy paliw gazowych do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy w cenie paliwa gazowego 

zawartej w cenniku sprzedawcy paliw gazowych a ceną w taryfie tego sprzedawcy oraz ilością 

paliwa gazowego zużytego na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia dotyczącego 

ochrony taryfowej. 

Pytanie 3. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, Wykonawca prosi o podział zamówienia na 

części, gdzie zostaną wyodrębnione punkty poboru podlegające ochronie taryfowej oraz te poza 

rozliczeniem taryfowym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia dotyczącego 

ochrony taryfowej. 

Pytanie 4. 

Czy dla punktów objętych ochroną taryfową Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek (wzrost 

lub spadek) za paliwo gazowe oraz opłaty abonamentowej w przypadku zatwierdzenia przez 

Prezesa URE nowej taryfy Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia dotyczącego 

ochrony taryfowej. 

Pytanie 5. 

Wykonawca wnosi o załączenie do dokumentacji postępowania formularza cenowego,                     

w którym Wykonawcy będą mogli podać: cenę jednostkową i łączną wartość za paliwo gazowe, cenę 

jednostkową i łączną wartość opłaty abonamentowej, cenę jednostkową i łączną wartość opłat 

dystrybucyjnych: stałej i zmiennej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do SWZ dodatkowy i OBOWIĄZKOWY do wypełnienia              

i złożenia wraz z ofertą Załącznik nr 1a - FORMULARZ CENOWY. Nie ma możliwości 

uzupełnienia formularza cenowego w przypadku jego nie złożenia wraz z ofertą                               

/brak formularza będzie skutkować odrzuceniem oferty/. 
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Pytanie 6. 

Dot. zapisu w pkt 10 istotnych Postanowień Umowy - Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie                         

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4 

Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji: 

1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie 

o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B; 

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń                       

w dostarczaniu paliw gazowych; 

3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania 

zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych; 

4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej; 

5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych 

przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, 

komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym 

terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie 

bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na: 

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców 

zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, 

b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych 

odbiorców; 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt. 10 IPU – załącznika nr 8 do SWZ na:  

„Wykonawca /Przedsiębiorstwo energetyczne/ będzie realizowało zamówienie zgodnie                           

z wymogami określonymi w § 17 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 

2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.” 

 

Pytanie 7. 

Dot. zapisów w pkt 27 Istotnych Postanowień Umowy – Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu. 

Wykonawca nie może być obciążony karą za brak dostaw paliwa gazowego np. w przypadku awarii, 

planowych przez OSD przerw w dostawach. 

 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa niniejszy zapis z IPU. 

 

Pytanie 8. 

Dot. zapisów w pkt 18 Istotnych Postanowień Umowy - Wykonawca wnosi o zmianę istniejących 

zapisów w ten sposób, aby Minimalna ilość zamawianego paliwa gazowego nie będzie niższa niż 90 

% ilości określonej w specyfikacji technicznej załączonej do SWZ z zastrzeżeniem pkt 26. 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na: 

  „Minimalna ilość zamawianego paliwa gazowego nie będzie niższa niż 80 % ilości określonej 

w specyfikacji technicznej załączonej do SWZ z zastrzeżeniem pkt 26.” 

Pytanie 9. 

Dot. zapisów w pkt 18 Istotnych Postanowień Umowy – Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów 

dotyczących kar umownych. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie 

wysokości kar do 5%. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego kary / zapis dotyczy pkt. 28 IPU – 

/Wykonawca błędnie wskazał w pytaniu pkt.18, w którym nie ma mowy nt. kar umownych/  

Pytanie 10. 

Dot. zapisów w pkt 31 Istotnych Postanowień Umowy – Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów 

dotyczących kar umownych. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie 

wysokości kar do 5%. 

 

Odpowiedź: Zamawiający ma obowiązek podania maksymalnej kwoty kar umownych, która 

może zostać naliczona w ramach danej umowy w postaci kwotowej. W związku z powyższym 

nie zmienia zapisu.  

Pytanie 11. 

Dot. 6. Dot. zapisów w pkt 12 Istotnych Postanowień Umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby 

okres rozliczeniowy w przypadku grupy  taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca 

wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych 

zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa 

punkt 4.3.1. taryfy PSG Sp. z o.o. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt. 16  na: 

„Rozliczenia odbywać się będą w okresach identycznych z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD, na podstawie bieżących wskazań urządzeń pomiarowych układów 

pomiarowo-rozliczeniowych odczytywanych przez OSD, według cen jednostkowych 

podanych w ofercie”.  

/Wykonawca błędnie wskazał w pytaniu pkt.6, 12, w którym nie ma mowy nt. okresów 

rozliczeniowych/.  
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Pytanie 12. 

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający 

będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres 

rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 

 

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie 11. 

Pytanie 13. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 14. 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu? 

Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 

/programów lojalnościowych?  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta obecnie z żadnych akcji promocyjnych 

/lojalnościowych.  

Pytanie 15. 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w 

rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno. Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja 

pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia poniżej szacowane miesięczne prognozy zużycia gazu 

w kWh stworzone z największą możliwą starannością aby umożliwić Państwu prawidłowe 

wykonanie wyceny, zaznaczając jednocześnie, że minimalną ilość zużycia, o której mowa                   

w odpowiedzi na pytanie 8 należy odnosić nie do poszczególnych miesięcy ale do całego 

okresu umownego.  
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 punkty poboru 

ROK 2023 I PPG II PPG III PPG IV PPG 

miesiące zużycie w kWh 

kwiecień 10 670 12 620 1 890 2 990 

maj 2 880 4 700 1 020 2 530 

czerwiec 2 300 2 150 260 410 

lipiec 1 920 1 690 230 430 

sierpień 1 900 1 150 140 320 

wrzesień 3 590 2 810 120 250 

październik 5 290 2 930 250 490 

listopad 9 780 9 550 1 520 1 500 

grudzień 20 680 19 400 3 570 2 080 

RAZEM 59 000 57 000 9 000 11 000 

 

Pytanie 16. 

Czy w Formularzu Cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka 

podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

Pytanie 17. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w zł/kWh były wyrażone  maksymalnie do 

pięciu miejsc po przecinku, a w zł/mc do dwóch miejsc po przecinku?. Wykonawca wyjaśnia, że 

powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłat sieciowej zmiennej 

podane są w gr/KWh) jak i Sprzedawcy. 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:. Ceny jednostkowe należy wyrazić do pięciu miejsc po przecinku. Jednak 

całkowita cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN i zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku, podobnie faktury VAT – wartość netto, podatek Vat, wartość brutto faktury 

zaokrąglone muszą być do dwóch miejsc po przecinku. Do SWZ wprowadzony został 

załącznik nr 1a. 
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Pytanie 18. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 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: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie 19. 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odpowiedź: Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.  

Pytanie 20. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej zmiany 

podatku VAT podatku akcyzowego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ceny w przypadku ustawowej zmiany 

opodatkowania paliwa gazowego podatkiem akcyzowym  w okresie obowiązywania umowy 

oraz w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług o wartość wynikającą z tych 

zmian na podstawie aneksu do umowy. 

 

Pytanie 21. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby za dzień uregulowania należności przyjmowało się datę wpływu 

środków na rachunek bankowy Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie 22. 

W związku z obecną sytuacją na rynku paliw, Wykonawca wnosi o skrócenie terminu związania 

ofertą do 14 dni (kalendarzowych) od daty złożenia oferty. Dynamiczne zmiany ceny paliwa 

gazowego na Towarowej Giełdzie Energii oraz długi okres związania ofertą wiąże się dla 

Wykonawcy z dużym ryzkiem wynikającym z utrzymania zaoferowanej ceny paliwa gazowego                               

w okresie związania ofertą i poniesienia ewentualnej  starty z tego tytułu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin związania ofertą zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych wynosi 30 dni od daty jej złożenia. 
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Pytanie 23. 

Dot. zapisów w pkt 25 istotnych Postanowień Umowy - Na  podstawie art. 439 PZP Strony 

dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Strony przewidują możliwość zmiany dla stawki 

jednostkowej za kWh pobranego paliwa gazowego w odniesieniu do wolumenu nie objętego ochroną 

taryfową, w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego, które Wykonawca musi zakupić w celu 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Waloryzacja nie dotyczy cen jednostkowych stosowanych do rozliczeń i zawartych                               

w taryfach  dystrybucyjnych i sprzedażowych zatwierdzonych przez Prezesa URE. 

Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia o której mowa poniżej nie będzie miała 

zastosowania, gdy Wykonawca dokonał zakupu gazu ziemnego z góry dla całego okresu 

zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy, wobec powyższego zmiana cen gazu ziemnego nie 

będzie miała wypływu na wartość wynagrodzenia. 

Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu gazu ziemnego 

w wysokości 100% (wielkość procentowa) na zasadach złożonej oferty. 

Warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacji jest złożenie przez Wykonawcę wniosku  o 

zmianę stawki jednostkowej za 1 kWh paliwa gazowego dostarczonego odbiorcy, który nie jest 

objęty ochroną taryfową, w związku ze zmianą hurtowych cen gazu ziemnego, ze wskazaniem 

proponowanej zwaloryzowanej stawki, przy czym pierwszy wniosek może zostać złożony nie 

wcześniej niż po 6 miesiącach realizowania dostaw w ramach Umowy.      

Wykonawca składając wniosek o zmianę, powinna powinien przedstawić w szczególności wyliczenie 

wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia oraz dowody na to, że zmiana ceny paliwa gazowego 

na TGE wpływa na koszt realizacji zamówienia. 

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej 

aneksem do umowy przy czym Strona rozpatrująca zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek Strony 

wnioskującej w terminie do 7 dni od daty wpływu (również w postaci elektronicznej). 

Strona uprawniona jest do złożenia wniosku o waloryzacje w przypadku zmiany średnioważonej 

ceny miesięcznej RDNg (Rynek Dnia Następnego gazu) na Towarowej Giełdzie Energii SA (cena 

publikowana w Raportach Miesięcznych https://tge.pl/dane-statystyczne). 

8.1) zmiana powinna być liczona od dnia zawarcia umowy 

8.2) zmiana średnioważonej ceny miesięcznej RDNg na TGE może być kalkulowana po 

upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy na poniższych zasadach: 

8.1.1) wartość od 30% do 40% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego zostaną 

odpowiednio powiększone o 2% 

8.1.2) wartość od 40,1% do 50% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego zostaną 

odpowiednio powiększone o 3% 

8.1.3) wartość od 50,1% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego zostaną 

odpowiednio powiększone o 5%.  

Zmiana  wysokości  cen  jednostkowych  nastąpi  z dniem podpisanie aneksu.  

 

https://tge.pl/dane-statystyczne
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie korzysta z ochrony taryfowej. Wyraża zgodę na 

zaproponowany zapis, zatem zapis pkt. 25 IPU otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 439 ustawy Pzp każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w pkt. 13.                                

(klauzula waloryzacyjna). 

1) Warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacji jest złożenie przez 

Wykonawcę wniosku o zmianę stawki jednostkowej za 1 kWh paliwa gazowego 

dostarczonego odbiorcy, w związku ze zmianą hurtowych cen gazu ziemnego, ze 

wskazaniem proponowanej zwaloryzowanej stawki, przy czym pierwszy wniosek 

może zostać złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizowania dostaw                       

w ramach Umowy. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia                  

z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 3 miesiące. 

Wykonawca składając wniosek o zmianę, powinna powinien przedstawić                          

w szczególności wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia oraz 

dowody na to, że zmiana ceny paliwa gazowego na TGE wpływa na koszt 

realizacji zamówienia. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp 

wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy przy czym Strona 

rozpatrująca zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek Strony wnioskującej                            

w terminie do 7 dni od daty wpływu (również w postaci elektronicznej). Strona 

uprawniona jest do złożenia wniosku o waloryzacje w przypadku zmiany 

średnioważonej ceny miesięcznej RDNg (Rynek Dnia Następnego gazu) na 

Towarowej Giełdzie Energii SA (cena publikowana w Raportach Miesięcznych 

https://tge.pl/dane-statystyczne). 

1.1) zmiana średnioważonej ceny miesięcznej RDNg na TGE może być 

kalkulowana po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy na poniższych 

zasadach: 

1.1.1) wartość od 30% do 40% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa 

gazowego zostaną odpowiednio powiększone o 2% 

1.1.2) wartość od 40,1% do 50% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa 

gazowego zostaną odpowiednio powiększone o 3% 

1.1.3) wartość od 50,1% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego 

zostaną odpowiednio powiększone o 5%.  

2) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 

osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej. 

3) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z klauzulą 

waloryzacyjną zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

https://tge.pl/dane-statystyczne
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podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy 

4) Zmiana  wysokości  cen  jednostkowych  nastąpi  z dniem podpisanie aneksu.” 

 

Pytanie 24. 

Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., 

poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe 

zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, 

objętych postępowaniem? Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej 

możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być 

dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu. Dodatkowo, Wykonawca 

prosi o wskazanie wartości procentowej dla wolumenu podlegającego ochronie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia dotyczącego 

ochrony taryfowej. 

Pytanie 25. 

W przypadku, kiedy dany punkt poboru podlega częściowo ochronie taryfowej, konieczna jest 

modyfikacja formularza cenowego w taki sposób, aby Wykonawca mógł przedstawić odrębne stawki 

za paliwo gazowe dla wolumenu podlegającego ochronie oraz pozostałego, wyłączonego spod 

ochrony. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia dotyczącego 

ochrony taryfowej. 

Pytanie 26. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Pytanie 27. 

 

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: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 28. 

 

Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania 

podstawowego do poziomu max +/- 10%. W przypadku braku zgody, Wykonawca prosi                               

o procentowe maksymalnego odchylenia ponad zamówienia podstawowe. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zawarł ta zapisy w pkt 18 Istotnych Postanowień Umowy                               

i zmodyfikował je w odpowiedzi na pytanie nr 8 niniejszego pisma – „Minimalna ilość 

zamawianego paliwa gazowego nie będzie niższa niż 80 % ilości określonej w specyfikacji 

technicznej załączonej do SWZ z zastrzeżeniem pkt 26 IPU.” Natomiast maksymalna                          

ilość paliwa gazowego zamawianego w ramach umowy nie powinna przekroczyć 10 %. Są to 

jednak tylko prognozy na potrzeby niniejszego postępowania. Dotyczy to całego wolumenu                 

i okresu umownego a nie poszczególnych PPE czy zużycia w poszczególnych miesiącach  

Pytanie 29. 

 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w 

rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno. Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja 

pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi jak do pytania nr 15. 

 

Pytanie 30. 

 

Czy zamawiający jest świadom, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12 

miesięcy, spowoduje to, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla umowy 

krótkoterminowej? 

Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa gazowego 

następuje z mocną powyżej 110 kWh/h do opłaty dystrybucyjnej doliczany jest odpowiedni 

współczynnik korygujący. W związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej na fakturze                   

w niektórych miesiącach będą wyższe niż te przedstawione w Formularzu cenowym.  

 

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje do wiadomości powyższą informację. 

 

Pytanie 31. 

 

Czy Zamawiający na potrzeby postępowania udostępni formularz cenowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi jak do pytania nr 5. 

 

Pytanie 32. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznych faktur sprzedaży VAT?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Udzielone powyżej odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców i należy je 

uwzględnić w celu poprawnego przygotowania i złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 

Prosimy o zwrócenie SZCZEHGÓLNEJ UWAGI na wymóg złożenia wraz z ofertą wypełnionego 

FORMULARZA CENOWEGO, zał. nr 1 a do SWZ, ponieważ nie podlega on uzupełnieniu,                     

a jego brak spowoduje ODRZUCENIE OFERTY. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje 

przesunięty na dzień 20 lutego 2023r. do godziny 10:00 a termin otwarcia ofert na dzień                     

20 lutego 2023r. o godzinie 12:00. Termin związania ofertą – do dnia 21 marca 2023r. 

 

 

 
Z poważaniem  

 
Prokurent 

  
Przemysław Sufa - Rajski 

 
-dokument podpisany elektronicznie- 
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