
Pytania i odpowiedzi nr 1 
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. 

w Pińczowie” z dnia 08.02.2023r. 
 

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. Dodatkowo, Wykonawca prosi o wskazanie wartości procentowej 
dla wolumenu podlegającego ochronie. 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 
Pytanie nr 2: 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: Nie. 

 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?  
ODPOWIEDŹ: Pkt. 3 SWZ. 
 
Pytanie nr 4: 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 5: 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: Tak. 
 
Pytanie nr 6: 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: Pkt. 3 SWZ. 
 
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki 
jest ich okres wypowiedzenia? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 

 
Pytanie nr 8: Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania 
podstawowego do poziomu max +/- 10%. W przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o wskazanie 
procentowe maksymalnego odchylenia ponad zamówienia podstawowe.  
ODPOWIEDŹ: Pkt. 3 SWZ. 
 



Pytanie nr 9: 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 10: Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe 
w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie, prosimy o 
podanie danych miesięcznych dla punktów w grupach taryfowych W-4 i W-5. Wykonawca wyjaśnia, że taka 
informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej 
ODPOWIEDŹ: Poniżej zestawienie danych miesięcznych (w kWh) zużycia paliwa gazowego 
w grupach taryfowych W-4 i W-5. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

W-5 418750 371930 349680 244920 35450 0 0 0 22120 158560 280440 397800 

W-4 48430 46950 43790 31790 7950 0 0 0 4330 24110 38660 48390 

  
Pytanie nr 11: Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowalnej. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie udostępnia formularza w w wersji edytowalnej. 


