
Pytanie i odpowiedzi 

1. Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas 

nieokreślony?  

Na czas nieokreślony. 

2. Jaki jest termin wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów? Kto będzie 

odpowiedzialny za ich wypowiedzenie?  

Ze skutkiem  na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło doręczenie 

wypowiedzenia. Za wypowiedzenie umowy będzie  odpowiedzialny wybrany wykonawca. 

3. Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów 

lojalnościowych? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich 

obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?  

Odpowiedź na to pytanie nie ma znaczenia dla prowadzonego postępowania.  

4. Kto jest obecnym sprzedawcą?  

PGNiG Obrót Detaliczny S.A. 

5. Prosimy o podanie właściwego oddziału PSG dla każdego z punktów poboru.  

PSG oddział w Łodzi. 

6. Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?  

Tak. 

7. Czy Zamawiający akceptuje postanowienia Art. 62b. Ustawy Prawo Energetyczne, który 

stwierdza, że dla Odbiorców końcowych, dokonujących zakupu paliwa gazowego w trybie 

zamówień publicznych, Taryfy Wykonawców nie są ustalane oraz ma świadomość braku 

konieczności podawania stawek abonamentu zgodnych z Taryfą?  

W ocenie zamawiającego wszystkie opłaty abonamentowe powinny być naliczone zgodnie z 

zatwierdzonym cennikiem/taryfą przez Prezesa URE. 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres 

świadczenia wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)”?  

Zamawiający udostępnił w przedmiotowym postępowaniu istotne postanowienia umowy.  

9. Prosimy o modyfikację paragrafu 4 ust. 5 zał nr 6 do SIWZ na: „Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia w stosunku do 

zapotrzebowania określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. Przy czym zmiana nie może 

przekraczać 20% zamówionego wolumenu.”  

Zamawiający nie wyraża zmiany na zaproponowana zmianę. 

10. Informujemy, iż rozpoczęcie dostaw od 01.08.2017r. nie jest możliwe. Nawiązując do 

treści IRIESD:  

13 PROCEDURA ZGŁASZANIA UMÓW DO REALIZACJI 

13.1 Zasady zlecania usługi Dystrybucji.  



13.1.1 ZUD dokonuje zlecenia świadczenia usługi Dystrybucji składając do OSD Pojedyncze 

zlecenie Dystrybucji (PZD), nie wcześniej niż na rok i nie później niż na 14 dni przed 

wnioskowanym w tym PZD terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji. W 

przypadku zlecenia świadczenia usługi Dystrybucji na okres Doby gazowej lub jej 

wielokrotności ZUD składa do OSD PZD nie później niż na 7 dni przed wnioskowanym 

terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji. OSD zastrzega sobie prawo do 

odmowy rozpatrzenia PZD złożonego w terminach innych, aniżeli wskazane w zdaniach 

poprzedzających.  

13.1.2 Zlecając zmianę warunków świadczenia usługi Dystrybucji, ZUD może złoży  

(dla umów terminowych, nie wymagających wypowiedzenia u dotychczasowego 

sprzedawcy)  

15 PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY  

15.1 Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy 

Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z 

przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie 

dłużej niż 21 dni od dnia złożenia do OSD PZD – Zmiana Sprzedawcy, pod warunkiem jego 

pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba że w PZD – Zmiana Sprzedawcy określony został 

termin późniejszy.  

(dla umów wymagających wypowiedzenia u dotychczasowego sprzedawcy)  

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

11. Prosimy o zmianę wymagań dot. dostaw na: „Wykonawca winien wykazać, że wykonał 

należycie oraz zgodnie z przepisami prawa kompleksową dostawę paliwa gazowego – gazu 

ziemnego wysokometanowego (E), nie wcześniej niż w okres ie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej:  

 

3 (trzech) zamówień, których przedmiotem było wykonanie kompleksowej dostawy paliwa 

gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów użyteczności publicznej 

wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każde, wykonanego w ramach jednej 

umowy.”  

Oraz wnosimy o usunięcie zapisu:  

„2) przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 

obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 

do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 

budynek biurowy lub socjalny;”  

Zamawiający nie wyraża zmiany na zaproponowana zmianę.  

 



 

12. Prosimy o poprawę tabeli zawierającej obliczenia wartości oferty, ponieważ jest ona 

błędnie wykonana. Punkty, których opłaty dystrybucyjne obliczane są w inny sposób nie 

mogą być połączone w jednej tabeli. Poniżej przedstawiamy prawidłowy sposób obliczania 

opłat dystrybucyjnych dla poszczególnych taryf:  

• Dla taryf od W-1 do W-4  

 

Opłata stała = stawka opłaty stałej x ilość miesięcy x ilość PPG  

Opłata zmienna = stawka opłaty zmiennej x wolumen  

• • Dla taryf od W-5  

 

Opłata stała = stawka opłaty stałej x suma mocy umownej x ilość dni x 24h  

Opłata zmienna = stawka opłaty zmiennej x wolumen  

Przy czym dla każdej taryfy są inne stawki opłat stałych i zmiennych. Prosimy także o 

określenie czy taryfa W-5 to W-5.1 czy W-5.2. 

Poniżej zamieszczamy zmienione tabele, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w formularzu 

ofertowym. Zgodnie z zawarta umową zastosowano taryfę W-5.1 

Patrz odpowiedź na pytanie 18. 

 

13. 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? 

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych dla lokalizacji przy 

ul. Odrzańskiej 29. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych dla 

lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej 109. . 

14. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 

gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) w taryfie W-5. 

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez 

Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.  

 

Miesiąc gazowy Zamawiane ilości paliwa gazowego w kWh 

Sierpień 2000 

Wrzesień 5000 

Październik 25000 



Listopada 30000 

Grudzień 40000 

Styczeń 40000 

Luty 40000 

Marzec 30000 

Kwiecień 20000 

Maj 5000 

Czerwiec 2000 

Lipiec 2000 

 

15. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Podatki powinny być uwzględnione w cenie zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Zamawiający nie płatnikiem 

podatku akcyzowego. 

16. Wykonawca prosi o prawidłowe wskazanie grup taryfowych, ze względu na rozbieżności 

pomiędzy zapisami SIWZ, a IPU (Załącznik nr 6 do SIWZ).  

Obecne taryfy dla poszczególnych punktów odbioru:  

ul. Odrzańska 29: W-5.1, 

ul. Tatrzańska 109: W-1.1 

17. Dotyczy Formularza ofertowego pkt 5.3. 

Wykonawca wyjaśnia, że szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe powinno 

dotyczyć okresu od 01.08.2017 r. do 31.12.2019 r., a nie tylko 12 miesięcy.  

Wykonawca w oparciu o prawidłowe dane będzie mógł dokonać prawidłowej wyceny 

paliwa gazowego. 

Wykonawca wnosi aby Kalkulacja Ceny Ofertowej zawierała wartości szacunkowe 

obejmujące okres od 01.08.2017 r. do 31.12.2019 r.  

W związku z powyższym Wykonawca pros i o poprawienie formularza. 

 

Formularz ofertowy służy jedynie porównaniu złożonych ofert i wyborze 

najkorzystniejszej oferty, zaś umowa zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania 

zostanie zawarta zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy z zał. nr 6 do S IWZ, 

formularz ofertowy został zmieniony patrz punkt 18 i zmieniony formularz ofertowy. 

 

 

 



18. Dotyczy Formularza ofertowego pkt 5.3. 

Wykonawca prosi o uwzględnienie odrębnie taryfy W -5.1 oraz taryfy W-1.1 ze względu 

na różne ceny jednostkowe opłat dystrybucyjnych oraz opłat abonamentowych. 

Ponadto Wykonawca prosi o prawidłowe wskazanie wartości szacunkowej dla obliczenia 

opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryfy W-5.1. 

W przypadku wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej zgodnie ze wzorem punkt 5.3.3. 

taryfy PSG Sp. z o.o. wartość opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla punktu 

poboru, ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty stałej [gr/(kWh/h) za 

każdą godzinę okresu rozliczeniowego].  

W Państwa przypadku ilość mocy umownej w kWh/h mnożymy przez ilość dni    a  

następnie przez 24 h. Tą wartość następnie mnoży się przez stawkę Taryfy       

Operatora i otrzymujemy wartość opłaty stałej dla punktu poboru.  

Dla taryfy W-1.1 stawka opłaty stałej podawana jest w zł/m-c. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poprawienie formularza  ofertowego w tej 

części. 

 

dla taryfy W-5.1: 

Rodzaj opłaty  
ilość jednostek 

 

cena netto za 
jednostkę 

(pięć miejsc po 

przecinku) 

wartość netto 
(dwa miejsca 
po przecinku) 

[4 = 2 x 3] 

stawka 

VAT w 
%* 

wartość brutto 
(dwa miejsca 
po przecinku) 

[6 = 4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

paliwo gazowe 584 000 kWh     

opłata -abonament za 
sprzedaż paliwa gazowego 

29 m-cy     

opłata dystrybucyjna zmienna 584 000 kWh     

opłata dystrybucyjna stała 2 352 312 
kWh/h*h 

    

Razem W-5.1:  

dla taryfy W-1.1: 

Rodzaj opłaty  
ilość jednostek 

 

cena netto za 

jednostkę 
(pięć miejsc po 

przecinku) 

wartość netto 

(dwa miejsca 
po przecinku) 

[4 = 2 x 3] 

stawka 
VAT w 

%* 

wartość brutto 

(dwa miejsca 
po przecinku) 

[6 = 4 x 5] 

1 2 3 4 5 6 

paliwo gazowe 29 769  kWh     

opłata -abonament za 
sprzedaż paliwa gazowego 

29 m-cy     

opłata dystrybucyjna zmienna 29 769 kWh     

opłata dystrybucyjna stała 29 m-cy     

Razem W-1.1:  



 

19. Wykonawca prosi o podanie mocy umownej dla Taryfy W-5.1. 

Moc umowna wynosi do 111 kWh/h 


