
Pytania i odpowiedzi nr 2: 
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”. 

 
 
Pytanie nr 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. 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. 

ODPOWIEDŹ: Nie.  
Pytanie nr 2: 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, lub podział formularza cenowego w ten sposób 
aby Wykonawca mógł podać odrębne ceny za paliwo gazowe dla  wolumenu podlegającego 
ochronie taryfowej i nie podlegającego ochronie taryfowej.  

ODPOWIEDŹ: Nie dotyczy.  
Pytanie nr 3: Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych 

ochroną taryfową, jest w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz opłatę 
abonamentową do dnia 31-12-2022 r. 
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe 
oraz abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE? 
W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o skrócenie okresu dostaw dla 
punktów objętych ochroną taryfową, do dnia 31-12-2022 r. 

ODPOWIEDŹ: Nie dotyczy.  
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej 

z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

ODPOWIEDŹ: Tak.  
Pytanie nr 5: Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla 

poszczególnych punktów poboru gazu objętych postępowaniem? 

ODPOWIEDŹ: 30.06.2022r. Nie dotyczy PPG przy ul. Batalionów Chłopskich 32, jest to 
nowy PPG.  
Pytanie nr 6: Wykonawca prosi o informację kto jest obecnie Sprzedawcą dla wszystkich PPG 

objętych postępowaniem. 

ODPOWIEDŹ: Nida Media Sp. z o.o., Leszcze 15, 28-400 Pińczów. Nie dotyczy PPG przy 
ul. Batalionów Chłopskich 32, jest to nowy PPG. 
Pytanie nr 7: 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: Nie.  
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa 

gazowego nastąpi zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.?  
W przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu 
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego 
jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami wynikającymi 
z IRiESD. W związku z powyższym nie jest możliwe rozpoczęcie dostawy paliwa gazowego od 



daty zawarcia umowy. 
Zatem  z uwagi na termin otwarcia ofert zaplanowany na 09.05.2022, a także terminy 
wynikające z Prawa Zamówień Publicznych oraz IRiESD rozpoczęcie dostawy i dystrybucji 
paliwa gazowego od 01.07.2021 roku jest niemożliwe. Wykonawca wnosi o zmianę terminu 
rozpoczęcia dostaw od 01.08.2022 r. na 12 miesięcy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody zmiany terminu rozpoczęcia dostaw od 
dnia 01.08.2022r.  
Pytanie nr 9: Wykonawca prosi o wskazanie numeru identyfikacyjnego Punktu wyjścia nadanego 

przez OSD dla wszystkich PPG objętych postępowaniem. Numer ten powinien być zgodny 
z numerem Punktu 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: Zostaną podane dla wybranego Wykonawcy. 
Pytanie nr 10: W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania 

umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 
Pytanie nr 11: Wykonawca prosi o doprecyzowanie podanej przez Zamawiającego grupy taryfowej 

OSD W-3 dla punktów poboru gazu objętych postępowaniem, czy jest to np. W-3.6 czy W-3.9 ? 

ODPOWIEDŹ: W-3.6 
Pytanie nr 12: Wykonawca prosi o doprecyzowanie grupy taryfowej W-5 dla punktów poboru gazu 

objętych postępowaniem, czy jest to W-5.1 czy W-5.2 

ODPOWIEDŹ: W-5.1 
Pytanie nr 13: Czy w sytuacji gdyby Zamawiający stał się płatnikiem podatku akcyzowego, 

Wykonawca będzie mógł do ceny jednostkowej paliwa gazowego doliczyć stawkę podatku 
akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 
Pytanie nr 14: 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: Tak. 
Pytanie nr 15: 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: Nie. 
Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty 

wystawienia faktury? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Termin płatności zgodnie z pkt. 18.8 SWZ. 
Pytanie nr 17: Wykonawca prosi o modyfikacje Formularza ofertowego, poprzez dodanie pozycji 

z cenami opłat dystrybucyjnych: opłaty stałej i opłaty zmiennej lub wyrażenie zgody na 
doliczenie przez Wykonawcę opłat dystrybucyjnych do Wartości (kol. 8 i kol. 10.) dla pozycji – 
paliwo gazowe. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Opłaty dystrybucyjne zgodnie z pkt. 
18.6 SWZ. 
Pytanie nr 18: Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na 



paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno z grupy taryfowej 
W-5. Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez 
Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

ODPOWIEDŹ: Przewidywane procentowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
w poszczególnych miesiącach dla wszystkich punktów grupy taryfowej W-5 

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień  Maj Czerwiec 
0,00 0,00 0,86 7,27 12,74 18,15 18,60 13,84 14,05 11,38 3,11 0,00 

 
Pytanie nr 19: Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli 

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

ODPOWIEDŹ: Umowy nie wymagają wypowiedzenia. 
Pytanie nr 20: Wykonawca prosi o podanie mocy umownych dla grup taryfowych W-5.  

ODPOWIEDŹ: Zostaną przekazane dla wybranego Wykonawcy. 
Pytanie nr 21: Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnię Formularz ofertowego oraz 

oświadczenia w wersji edytowalnej.   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie udostępnia formy edytowalnej. 
Pytanie nr 22: Wykonawca prosi o informację czy w ofercie cena jednostkowa paliwa gazowego dla 

wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem powinna zawierać koszt białych 
certyfikatów? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 
Pytanie nr 23: W przypadku, gdy tylko część z punktów poboru objętych postępowaniem nie 
będzie zawierać kosztu BC, Wykonawca prosi o dostosowanie formularza cenowego 
uwzględniającego punkty poboru z kosztem BC i punkty poboru bez kosztu BC? 

ODPOWIEDŹ: Nie dotyczy. 
Pytanie nr 24: W przypadku nie doliczania kosztów BC do ceny paliwa gazowego koniecznym jest  

złożenie przez Zamawiającego oświadczenia dotyczącego celów zużycia nabywanego paliwa 
gazowego przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o podpisanie 
stosowanego Załącznika do umowy umożliwiającego nieuwzględnienie w cenie kosztu praw 
majątkowych wynikających  ze świadectw efektywności energetycznej  a zawierającego 
oświadczenia Zamawiającego dotyczącego celu nabywanego paliwa gazowego z podziałem na 
wariant odsprzedaży, wytwarzania, cele nieenergetyczne, ilość paliwa gazowego 
przeznaczonego na jeden z celów wskazanych przez Zamawiającego oraz zasad rozliczenia 
wskazanego wolumenu. Podpisanie załącznika nie generuje po stronie Zamawiającego 
żadnych dodatkowych kosztów a stanowi jedynie potwierdzenie statusu zamawiającego  jako 
uczestnika w systemie świadectwa efektywności energetycznej .    
W przypadku odmowy podpisania załącznika Wykonawca wnosi o wprowadzenie do treści 
umowy zapisów zawierających oświadczenia dotyczycącego celu zużycia nabywanego paliwa 
gazowego o następującej treści.  

„§1 
1.       Zamawiający oświadcza: 
A) że nabywa na podstawie Umowy Paliwo gazowe w celu jego dalszej odsprzedaży. 
B) Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorstwem energetycznym i nabywa na podstawie Umowy 
Paliwo gazowe w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła lub paliw 
ciekłych, a jeżeli Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom 
końcowym, łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców końcowych jest równa albo 
przekracza 5 MW w danym roku kalendarzowym. 
2.       Zamawiający oświadcza że  
A) całość nabywanego na podstawie Umowy Paliwa gazowego jest przeznaczona na cele 
wymienione w ust. 1,  
w związku z czym Strony zgodnie postanawiają, że od [tu pole na datę], cena Paliwa 
gazowego/narzut Sprzedawcy [N] określona/y w Umowie  nie uwzględnia  kosztu związanego z 
realizacją obowiązku wynikającego z funkcjonowania przepisów o efektywności energetycznej i 



wynosi zgodnie: [pole na wartość narzutu albo nowej ceny] [gr/KWh]( cena bez BC). 
B) tylko część nabywanego  na podstawie Umowy wolumenu Paliwa gazowego przeznaczana jest na 
cele wymienione w ust. 1, wobec czego od [tu pole na datę] cena Paliwa gazowego albo narzut 
Sprzedawcy [N] jedynie dla tej części nabywanego wolumenu, który zgodnie z oświadczeniem 
Odbiorcy wskazanym w § 2 ust. 1 jest przeznaczony na te cele, nie uwzględnia się kosztów 
związanych z realizacją obowiązku wynikającego z funkcjonowania przepisów o efektywności 
energetycznej. Narzut Sprzedawcy [N]/cena Paliwa gazowego dla części nabytego wolumenu, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim będzie wynosić: [pole na wartość nowej ceny albo narzutu] 
[gr/KWh] (cena bez BC), a w odniesieniu do wolumenu Paliwa gazowego przeznaczonego na 
potrzeby własne będzie wynosić [pole na wartość ceny albo narzutu] [gr/KWh] (cena z BC) 
3.       W przypadku, gdy Odbiorca, zgodnie z ust. 2 powyżej deklaruje nabywanie części Paliwa 
gazowego na cele z ust. 1, Odbiorca oświadcza, że zgodnie z przekazanym Sprzedawcy 
„Oświadczeniem odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku 
akcyzowego” będącym załącznikiem do Umowy kompleksowej, Paliwo gazowe w 100% jest 
przeznaczone albo nie jest przeznaczone do celów objętych zwolnieniem z podatku akcyzowego, tj. 
posiada jednolity status akcyzowy a przedmiotowe oświadczenie jest aktualne lub Odbiorca 
oświadcza, że jest Pośredniczącym Podmiotem Gazowym. 
4.       W przypadku, gdy Odbiorca zgodnie z deklaracją z ust. 2 powyżej przeznacza tylko część 
nabytego wolumenu na cele z ust. 1 oraz zgodnie z dostarczonym Sprzedawcy „Oświadczeniem 
odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego” nie posiada 
jednolitego statusu akcyzowego albo nie jest Pośredniczącym Podmiotem Gazowym, Odbiorca 
zobowiązuje się, aby deklarowana ilość wolumenu nabytego Paliwa gazowego wynikająca z § 2 ust. 1 
lit. d) poniżej, tj. przeznaczanego do zużycia na potrzeby własne była równa ilości wolumenu Paliwa 
gazowego deklarowanego jako nabyte w danym miesiącu na potrzeby nieobjęte zwolnieniem od 
podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31b Ustawy o podatku akcyzowym, według 
„Oświadczenia odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku 
akcyzowego”. W przypadku rozbieżności między powyższymi deklaracjami albo nie dostarczeniem 
deklaracji wynikającej § 3 ust. 1 lit. d) Sprzedawca przyjmie do wykonania obowiązku wynikającego z 
funkcjonowania przepisów o efektywności energetycznej wartości zadeklarowane w comiesięcznym 
rzeczywistym (wolumenowym) „Oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na 
potrzeby naliczania podatku akcyzowego”. 
  5. W przypadku zmiany informacji zawartych w „Oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa 
gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego” w trakcie obowiązywania Umowa, jedynie 
faktury, które zostały wystawione przez Sprzedawcę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 
informacje zawarte w złożonym Oświadczeniu uległy zmianie, będą uwzględniały zmiany z niego 
wynikające. Dotychczas wystawione przez Sprzedawcę faktury (po dokonanej już sprzedaży) nie 
będą objęte wsteczną korektą akcyzy oraz wsteczną korektą kosztu wykonania obowiązku 
wynikającego z funkcjonowania przepisów o efektywności energetycznej. 
§ 2 
1. W przypadku, gdy Odbiorca oświadczył, że tylko część Paliwa gazowego nabywanego na 
podstawie Umowy przeznacza na cele określone w § 1 ust. 1, rozliczenie pobranego w danym 
Miesiącu gazowym wolumenu Paliwa gazowego nastąpi na podstawie oświadczenia Odbiorcy. 
Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać:  
a) dane identyfikacyjne Odbiorcy, 
b) Miesiąc gazowy, którego dotyczy oświadczenie, 
c) ilość Paliwa gazowego [kWh] pobranego w celu dalszej odsprzedaży albo na potrzeby 
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła lub paliw ciekłych, 
d) ilość Paliwa gazowego [kWh] pobranego w celu zużycia na potrzeby własne, 
e) podpis osób uprawnionych do reprezentowania Odbiorcy lub posiadających pełnomocnictwo 
do reprezentowania Odbiorcy. 
2. Oświadczenie należy dostarczyć do 5 roboczego dnia miesiąca następującego po Miesiącu 
gazowym, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku niezłożenia przez Odbiorcę oświadczenia w 
terminie i formie określonej w niniejszym paragrafie, przyjmuje się, że całość dostarczonego w 
poprzednim Miesiącu gazowym Paliwa gazowego została zakupiona na własny użytek w rozumieniu 
ustawy Prawo energetyczne. 
3. Jeżeli Odbiorca złoży nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w § 1 lub ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Odbiorca na żądanie Sprzedawcy zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy 



wysokością zapłaty z tytułu sprzedaży Paliwa gazowego, którą Odbiorca uiściłby w okresie 
obowiązywania Umowy, gdyby nie została zastosowana cena niezawierająca  kosztu związanego z 
realizacją obowiązku wynikającego z funkcjonowania przepisów o efektywności energetycznej 4), o 
których mowa w „Ustawie o efektywności energetycznej”  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264, z późn. zm.), 
a wysokością zapłaty z tytułu sprzedaży Paliwa gazowego uiszczonej przez Odbiorcę w oparciu o 
cenę Paliwa gazowego  określoną w  Umowie.). Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu różnicy w 
terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Sprzedawcę właściwych faktur korygujących. W  przypadku 
złożenia nieprawdziwego oświadczenia, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę  ze skutkiem 
natychmiastowym. 
4. Odbiorca zawiadomi Sprzedawcę o każdorazowej zmianie okoliczności faktycznych lub 
prawnych skutkujących utratą aktualności oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 lub 2, w terminie 
czternastu (14) dni kalendarzowych od zaistnienia takich okoliczności, wraz ze wskazaniem terminu, 
w którym zmiana nastąpiła. W przypadku gdy w wyniku zmiany okoliczności Odbiorca przestanie 
spełniać warunki określone w niniejszym Oświadczeniu, tj. przestanie pobierać Paliwo gazowe na cele 
określone w § 1 ust. 1, w rozliczeniach z Odbiorcą ma zastosowanie cena Paliwa gazowego/narzut 
Sprzedawcy [N]  uwzględniająca koszt związany z realizacją obowiązku wynikającego z 
funkcjonowania przepisów o efektywności energetycznej.  
5. W przypadku niedochowania, w tym nieterminowego dochowania przez Odbiorcę obowiązku, 
o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 3. 
6. W przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na zakres obowiązku wynikającego z 
funkcjonowania przepisów o efektywności energetycznej, postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się 
odpowiednio. W szczególności w przypadku, gdy cel  na jaki Odbiorca pobiera Paliwo gazowe (§ 1 
ust. 1) zostanie objęty obowiązkiem wynikającym z funkcjonowania przepisów o efektywności 
energetycznej, w rozliczeniach z Odbiorcą ma zastosowanie cena Paliwa gazowego/narzut 
Sprzedawcy [N]  uwzględniająca koszt związany z realizacją obowiązku wynikającego z 
funkcjonowania przepisów o efektywności energetycznej. 

ODPOWIEDŹ: Nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
Pińczów, 04.05.2022r. 


