
Pytania i odpowiedzi nr 1: 
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c.o. 2022/2023”. 

 
Pińczów, 04-08-2022r. 

 
1. Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej. Głównie mowa o załącznikach 

stanowiących ofertę. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił formularz ofertowy w formie edytowalnej na 
stronie postępowania. 
2. Dotyczy formularza ofertowego. Wykonawca prosi o wskazanie dokładnej grupy taryfowej dla punktów 

określonych jako W-3. 
Rozliczenie w wybranej grupie możliwe jest jak poniżej: 
W-3.6 – odczyt co dwa miesiące (6 odczytów/faktur rozliczeniowych na rok) 
W-3.9 – latem odczyt co dwa miesiące, zimą co jeden miesiąc (9 odczytów/faktur rozliczeniowych na rok) 
W-3.12T – dwanaście odczytów na rok – Zamawiający podaje Wykonawcy stan licznika regularnie co miesiąc. 

ODPOWIEDŹ: W-3.6.  
3. 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.  
4. 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.  
5. 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.  
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

ODPOWIEDŹ: Tak.  
7. Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla poszczególnych punktów 

poboru gazu objętych postępowaniem? 

ODPOWIEDŹ: 30.09.2022r. 
8. 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. 
9. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu? 

ODPOWIEDŹ: Nie.  
10. Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie 

odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów? 

ODPOWIEDŹ: Obecne umowy są terminowe i nie wymagają wypowiedzenia. 
11. Wykonawca prosi o wskazanie numeru punktu poboru gazu dla wszystkich PPG objętych postępowaniem. 

Numery dostępne są na fakturach wystawianych przez obecnego sprzedawcę. 

ODPOWIEDŹ: Zostaną podane dla wybranego Wykonawcy. 



12. 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. 
13. 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 
14. 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.  
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 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. 
16. Czy Zamawiający jest świadomy, że wystawiane faktury będą uwzględniały opłaty OSD, które nie zostały ujęte 

przez Zamawiającego w formularzu ofertowym? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 
17. Czy Zamawiający będzie uiszczał te opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą OSD dla PPG objętych 

zamówieniem? 

ODPOWIEDŹ: Tak zgodnie z ppkt.18.6 SWZ.  
18. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz zmiennej) w trakcie 

trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy 
zmiana jest korzystna? 
Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wykonawczych 
przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie obrotu paliwem gazowym w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jest zobowiązane stosować aktualne stawki opłat stawek 
dystrybucyjnych przez cały okres. 

ODPOWIEDŹ: Tak zgodnie z ppkt.18.6 SWZ. 
19. Wykonawca prosi o podanie mocy umownych dla grup taryfowych W-5 

ODPOWIEDŹ: Zostaną przekazane dla wybranego Wykonawcy. 
20. Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (dalej jako ustawa o VAT) Zamawiający wskazuje, iż na dzień składania ofert stawka podatku VAT dla 
gazu ziemnego wynosi 0%.  W związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy do obliczenia 
ceny oferty winna być przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia oferty? Czy też do 
wyliczenia ceny oferty winna być przyjęta stawka podatku VAT obowiązująca od dnia 1.08.2022 r. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z obowiązującą stawką VAT na wyznaczony termin złożenia oferty 
tj. na dzień 27.07.20222r., zgodnie z ppkt. 18.7 SWZ. 
21. Wykonawca prosi o informację czy w ofercie cena jednostkowa paliwa gazowego dla wszystkich punktów 

poboru objętych postępowaniem powinna zawierać koszt białych certyfikatów? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 


