
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

  Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej  

z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej  

z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

3. Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty 

poboru gazu objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł 

zastosować odpowiednie stawki opłat dystrybucyjnych. 

Operatorem jest Polska Spółka Gazownicza Oddział w Łodzi. 

 

4. 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.  

Numer punktu poboru : 8018590365500019123177. 

 

5. Wykonawca prosi o doprecyzowanie grupy taryfowej OSD dla punktów poboru gazu 

objętych postępowaniem, czy jest to np. W-6A.1; W-6A.2; W-6B.1 czy W-6B.2 ? 

Aktualnie grupa taryfowa OSD to W-6A.1_PO. 

 

6. W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do 

realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w wyjaśnieniach,  

to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u 

OSD? 



Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD w 

przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do 

realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w wyjaśnieniach. 

 

7. 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? 

Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz 

dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi 

dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których 

został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie opłat dystrybucyjnych na podstawie kwalifikacji do 

danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym. 

 

 

8. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy moc umowna wskazana w kWh/h jest poprawna i 

zgodna z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która widnieje na fakturach VAT? 

Tak, wskazana moc umowna jest poprawna i zgodna z aktualnie obowiązująca  mocą umową, 

która widnieje na fakturach VAT. 

 

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

uniemożliwiają  zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w 

SWZ? 

Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych. 

Nie, Zamawiający nie ma zawartych  umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych, które 

uniemożliwiają  zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ. 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą wzoru umowy, który będzie wraz z 

Ogólnymi Warunkami Umowy regulował zakres świadczenia usług wymieniony w pkt b)-m) 

formularza oferty wstępnej określając proponowane w tym zakresie przez Wykonawcę 



warunki? 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą wzoru umowy, który będzie wraz z 

Ogólnymi Warunkami Umowy regulował zakres świadczenia usług wymieniony w pkt b)-m) 

formularza oferty wstępnej określając proponowane w tym zakresie przez Wykonawcę 

warunki. Zamawiający informuje ,że złożenie wzoru umowy nie zwalnia z kompleksowego 

pełnego uzupełnienia wzoru oferty wstępnej. 

 

11. Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i do 

ceny paliwa gazowego w formularzu oferty należy doliczyć stawkę tego podatku ? 

Należy przyjąć cenę bez podatku akcyzowego. 

 

12. Wykonawca zwraca się z prośba o weryfikację wskazanych szacunków poboru paliwa 

gazowego – w rozdziale nr 3 IWZ wskazano wartość 28 472 340 MWh, w załączniku nr 3 

poziom zamówionego paliwa gazowego określono jako 16 670 440 kWh, zaś w załączniku 4 

roczne zużycie określono jako 16 677 440 kWh. 

Zamawiający informuje, że poziom zamówionego paliwa gazowego wynosi 16 670 440kWh. 

 

13. Czy Zamawiający nie wymaga aby w formularzu oferty podano opłaty dystrybucyjne, które 

mają potem być naliczone na fakturach zgodnie z aktualnym zużyciem, oraz stawkami 

wynikającymi z taryfy OSD ? 

Zamawiający nie wymaga, aby w formularzu oferty podano opłaty dystrybucyjne, które mają 

potem być naliczone na fakturach zgodnie z aktualnym zużyciem, oraz stawkami 

wynikającymi z taryfy OSD. 

 

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie podmiotu będącego Operatorem Sieci 

Dystrybucyjnej wraz z określeniem oddziału regionalnego dla punktu poboru gazu objętego 

zamówieniem. 

Operatorem jest Polska Spółka Gazownicza Oddział w Łodzi. 

 

15. Wykonawca zwraca się z prośba o podanie informacji kto jest aktualnym dostawcą paliwa 

gazowego. 

Aktualnym dostawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 

Warszawa. 

 

16. Z uwagi na termin składania ofert, szacowany okres trwania negocjacji do zawarcia 



umowy, a także minimalny proceduralny okres na przeprowadzenie procedury zmiany 

sprzedawcy i skutecznego zgłoszenia nowej umowy do OSD (minimum 21 dni) a także 

podany termin rozpoczęcia dostaw, Wykonawca zwraca się z prośba o określenie 

planowanego terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jako „od 01.11.2021 jednak 

nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy oraz pozytywnym przeprowadzeniu 

procesu zmiany sprzedawcy i zgłoszeniu nowej umowy u właściwego OSD”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

17. Czy Zamawiający zaakceptuje termin płatności faktur określony jako 21 dni od daty 

wystawienia f-ry ? 

Kwestia będzie przedmiotem negocjacji w ramach drugiego etapu. 

 

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych 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? 

Kwestia będzie przedmiotem negocjacji w ramach drugiego etapu. 

 

19. Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 

Systemu Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) 

usługa dystrybucji? 

Zawarta umowa kompleksowa kończy się 30.09.2021. 

 

20. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie 

trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora? 

Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki 

opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie 

trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora. 

 

21. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej 

zmiany podatku VAT? 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej 

zmiany podatku VAT. 

 



22. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej 

zmiany podatku akcyzowego? 

Należy przyjąć cenę bez podatku akcyzowego. 

 

23. Wykonawca prosi o informację po czyjej stronie będzie spoczywał obowiązek składania 

nominacji tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji dobowych paliwa gazowego? 

Kwestia będzie przedmiotem negocjacji w ramach drugiego etapu. 

 

 

24. Czy w przypadku, gdy obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji i 

Renominacji dobowych paliwa gazowego będzie po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający 

wyraża zgodę podpisanie dodatkowego Załącznika, który przenosi na Wykonawcę 

obowiązek dokonywania nominacji.  

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowego Załącznika, który przenosi na 

Wykonawcę obowiązek dokonywania nominacji. 

 

25. W przypadku braku zgody na podpisanie Załącznika, o którym mowa w pytaniu 24, czy 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu: 

1. Wykonawca zwalnia Odbiorcę z obowiązku składania nominacji tygodniowych oraz 

Nominacji i Renominacji dobowych Paliwa gazowego dotyczących miejsca odbioru o 

numerze … . 

2. Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy w zakresie dotyczącym 

dostarczania Paliwa gazowego do wskazanego miejsca odbioru nie posiada umowy 

zawartej z innym sprzedawcą niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  

3. Odbiorca zobowiązuje się do poinformowania Sprzedawcy o zawarciu z innym 

Sprzedawcą niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. umowy dotyczącej dostarczania Paliwa 

gazowego do wskazanego miejsca odbioru. 

4.  Obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji dobowych 

paliwa gazowego przez Wykonawcę wygasa: 

a) z chwilą gdy Odbiorca przestaje podlegać obowiązkowi składania nominacji 

tygodniowych lub Nominacji dobowych na zasadach określonych w IRiESD; 

b) w przypadku całkowitej lub częściowej zmiany Sprzedawcy; 



c) z chwilą rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego do wskazanego w § 1 pkt. 1 miejsca 

odbioru przez innego sprzedawcę niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na podstawie 

umowy z Odbiorcą zawartej w innym trybie niż zmiana sprzedawcy. 

W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisy Wykonawca informuje, że obowiązek 

nominacji zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej spoczywa na 

Zamawiającym. 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie załącznika. 

26. Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający jako przedsiębiorstwo energetyczne 

realizuje obowiązek pozyskiwania i umarzania „białych certyfikatów” ? 

Zamawiający realizuje obowiązek pozyskiwania i umarzania „białych certyfikatów”. 

 

27. Wykonawca prosi o informację czy w ofercie cena jednostkowa paliwa gazowego dla 

wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem powinna zawierać koszt białych 

certyfikatów? 

Cena jednostkowa paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru objętych 

postępowaniem nie powinna zawierać kosztów białych certyfikatów. 

 

28. 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.       Zamawiający oświadcza: 

A) że nabywa na podstawie Umowy Paliwo gazowe w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom końcowym. 



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, a jeżeli Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym 

sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców 

końcowych przekracza 5 MW. 

C)      że nabywa na podstawie Umowy Paliwo gazowe w celu jego zużycia na cele 

nieenergetyczne, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o efektywności 

energetycznej. 

2.       Zamawiający oświadcza że całość nabytego na podstawie Umowy Paliwo gazowego 

jest przeznaczona na cel określony w pkt 1 …./  opcjonalnie  W przypadku, gdy 

Zamawiający  przeznacza tylko część wolumenu na potrzeby i cele wskazane w pkt 1 lit. …… 

jedynie cena Paliwa gazowego albo Narzut N dla tej części nabytego wolumenu, który 

zgodnie z Oświadczeniem, Zamawiającego  jest przeznaczony na ten cel nie uwzględnia 

kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z funkcjonowania przepisów o 

systemie wsparcia efektywności energetycznej. 

3.       W przypadku, gdy Odbiorca oświadczył, że tylko część Paliwa gazowego nabytego na 

podstawie Umowy nie uwzględnia kosztów związanych z realizacją obowiązków 

wynikających z funkcjonowania przepisów w systemie wsparcia efektywności 

energetycznej, rozliczenie wolumenu nastąpi na podstawie comiesięcznej deklaracji. 

Oświadczenie w szczególności powinno zawierać:  

a) dane identyfikacyjne Odbiorcy, 

b) miesiąc gazowy, którego dotyczy oświadczenie, 

c) ilość wolumenu, jaki stanowi zakupione Paliwo gazowe przeznaczone do dalszej 

odsprzedaży albo przeznaczone na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła 

albo w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne przedstawione w kWh, 

d) podpis osób wyszczególnionych w KRS lub CEIDG uprawnionych do reprezentowania 

Odbiorcy lub posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy. 

4.       Oświadczenie należy dostarczyć do 5 roboczego dnia miesiąca następującego po 

Miesiącu gazowym, w którym dostarczono Paliwo gazowe. W przypadku niezłożenia przez 

Odbiorcę oświadczenia w terminie i formie określonej w niniejszym ustępie, przyjmuje się, 

że całość dostarczonego w poprzednim Miesiącu gazowym paliwa gazowego została 

zakupiona na własny użytek. 

5.      Jeżeli Odbiorca złoży nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 3 

lub oświadczenie to okaże się nieprawdziwe w czasie obowiązywania Umowy, Odbiorca na 



żądanie Sprzedawcy zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy wysokością zapłaty z 

tytułu sprzedaży paliwa gazowego, którą Odbiorca uiściłby w okresie obowiązywania 

Umowy  o cenie albo narzucie uwzględniającym koszt związany z realizacją obowiązku 

wynikającego z funkcjonowania przepisów o systemie wsparcia efektywności 

energetycznej a wysokością zapłaty z tytułu sprzedaży paliwa gazowego opartej o cenę 

albo narzut określony w umowie . 

6.       Odbiorca zawiadomi Sprzedawcę o każdorazowej zmianie okoliczności faktycznych 

lub prawnych skutkujących utratą prawdziwości oświadczenia co do celu przeznaczenia 

nabywanego paliwa gazowego w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od 

zaistnienia takich okoliczności. W takim wypadku Sprzedawca dokona aktualizacji ceny 

albo narzutu zgodnie z dostarczonym nowym oświadczeniem, gdzie nowa cena albo narzut 

będzie obowiązywać od kolejnego Miesiąca gazowego po miesiącu, w którym skutecznie 

zawiadomiono Sprzedawcę. 

7.       W przypadku niedochowania, w tym nieterminowego dochowania przez Odbiorcę 

obowiązku, o którym mowa w pkt. 5, stosuje się postanowienie pkt. 4. Odbiorca jest 

zobowiązany do zwrotu różnicy zapłaty, o której mowa w pkt  3,4,5,6 w terminie 14 dni od 

dnia wystawienia przez Sprzedawcę właściwych faktur korygujących. 

8.       Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przekazanym Sprzedawcy „Oświadczeniem 

odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego” 

będącym załącznikiem do Umowy, Paliwo gazowego w 100% jest przeznaczone albo nie 

jest przeznaczone do celów objętych zwolnieniem z podatku akcyzowego a przedmiotowe 

oświadczenie jest aktualne lub Odbiorca oświadcza, że jest Pośredniczącym Podmiotem 

Gazowym. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

29. Z uwagi na dużą ilość kwestii wymagających wyjaśnienia, oraz krótki czas pozostały do 

terminu składania ofert, wykonawca zwraca się z prośbą o rozważenie przedłużenia 

terminu składania ofert. 

Zamawiający nie rozważa przedłużenia terminu składani ofert. 

 

 

 

   


