
L.Dz./PRO-dzpz/101/2018       Tarnów, 17.01.2018 

 

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu ofertowym na Kompleksową dostawę gazu ziemnego do 

obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

 

1. Wykonawca informuje, że ze względu na termin złożenia ofert (18.01.2018r.) oraz 

procedurę zmiany sprzedawcy, (która trwa nie dłużej niż 21 dni od dnia złożenia wniosku 

do OSD), termin rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego od 01.02.2018 r. nie będzie mógł 

być zachowany przez żadnego Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy o 

przesunięcie terminu realizacji umowy od 01.03.2018 r. 

Odp. W treści zapytania ofertowego znajduje się zapis: „Umowa na dostawę gazu zostanie 

zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 1.02.2018r do 31.01.2019r. W przypadku 

zaistnienia okoliczności, które uniemożliwią rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia 1 

luty 2018r., wskazane wyżej terminy mogą ulec zmianie”. 

2. 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? 

Odp. Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych i programów lojalnościowych. 

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

nieokreślony? 

Odp. Umowa jest zawarta na czas określony do 31.01.2018r. 

4. Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów i kto będzie 

odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? 

Odp. Umowa na dostawę gazu kończy się 31.01.2018r. Formalności związane ze zmianą 

dostawcy pozostają po stronie Wykonawcy. 

5. Czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy. Kto jest aktualnym sprzedawcą 

paliwa gazowego? 

Odp. Obowiązująca umowa zawarta została na okres 12 miesięcy z Onico S.A. 

6. Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odp. Tak 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiana faktur w formie elektronicznej? 

Odp. Tak 

8. 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? 

Odp. Tak 

9. 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)? 

Odp. Tak 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek opłat dystrybucyjnych w 

przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca 

informuje, że ma obowiązek stosować stawki zawarte w taryfie OSD. 

Odp. Tak  

11. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje 

niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy? 

Odp. Tak 

12. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w formularzu cenowym do ceny 

jednostkowej netto paliwa gazowego ma zostać doliczony podatek akcyzowy? 



Odp. Tak  

13. Czy wraz z ofertą Wykonawca ma przedstawić projekt umowy na dostawę paliwa 

gazowego? 

Odp. Tak  

14. 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. 

Odp. Tak 

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

akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Odp. Tak 

16. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku VAT oraz zmiany stawki podatku akcyzowego? 

Odp. Tak 

17. Wykonawca prosi o informację kto jest obecnym Sprzedawcą oraz Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego? 

Odp. Obowiązująca umowa zawarta została na okres 12 miesięcy z Onico S.A. 

Dystrybucja PGNiG. 

18. Wykonawca informuje, że procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie 

z lRiESD procedura trwa co najmniej 21 dni. W związku z powyższym zwracamy się z 

prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był 

możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla 

bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.03.2018r. dla wszystkich 

punktów poboru objętych postępowaniem. 

Odp. W treści zapytania ofertowego znajduje się zapis: „Umowa na dostawę gazu zostanie 

zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 1.02.2018r do 31.01.2019r. W przypadku 

zaistnienia okoliczności, które uniemożliwią rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia 1 

luty 2018r., wskazane wyżej terminy mogą ulec zmianie”. 

19. Wykonawca wnosi o podanie terminu płatności (od daty wystawienia faktury VAT). 

Odp. Minimalny termin płatności faktur to 14 dni. 

20. Wykonawca wnosi o podanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie 

ze względu na przedstawioną Państwu wycenę indywidualną i ewentualną konieczność 

zakupienia gazu na Towarowej Giełdzie Energii. 

Odp. Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie. 

21. Informujemy, że od 01.10.2017 r.  zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne Art. 

62b Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE 

dla odbiorców końcowych dokonujących zakupu paliwa gazowego w trybie zamówień 

publicznych. W związku z tym w treści formularza oferty: "Ceny jednostkowe podane 

przez Wykonawcę za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe i za opłaty sieciowe stałe i 

zmienne nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania oferty (zgodne z 

obowiązującą taryfą Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki)" wnosimy o wykreślenie zapisu: zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

Odp. Zapis ten nie będzie wiążący. 

22. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych 

(korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych)? Faktury szacunkowe wystawiane są 

w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych 



przeznaczonych na zakup paliwa gazowego i uniknięcia skumulowania się znacznej 

kwoty za paliwo gazowe na rzecz Sprzedawcy. 

Odp. Tak 

23. Czy zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze Sprzedawcy, czy może 

zamawiający posiada swój własny wzór umowy? 

Odp. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia wzoru umowy. 

24. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? 

Odp. Tak 

25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną (e-faktura)? 

Odp. Tak 

26. Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucji paliwa gazowego dla poszczególnych punktów 

poboru energii? 

Odp. PGNiG Dystrybucja 

 


