
Tarnów, 10,09,2018r. 

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu ofertowym na 

Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

 

 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w związku z ogłoszonym przez 

Państwa postępowaniu na: 

 

Na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów uczelni przekazuje 

pytania do treści SIWZ: 

 

1.           Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur 

drogą elektroniczną? 

Opd.  Tak 

2.           Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odp.  Tak 

3.           Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być 

doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami? 

Odp.  Tak 

4.           Czy aktualnie obowiązujące umowy na dostawę paliwa 

gazowego zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony?  Czy 

wymagają wypowiedzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia? Po czyjej 

stronie należy wypowiedzenie umowy? 

Odp. Aktualna umowa na dostawę paliwa gazowego została zawarta 

na czas określony do dnia 31.01.2019 r. i została 

wypowiedziana przez aktualnego dostawce z terminem zakończenia 

30.09.2018r. 

6.           Kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego u Państwa? 

Odp. ENIGA Edward Zdrojek; ul. Nowowiejska 6; 76-200 Słupsk  

7.           Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących 

umów i kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? 

Odp. Patrz pkt. 4 

8.           Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostawy 

paliwa gazowego. Wykonawca  wyjaśnia, 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 

01.11.2018 r. do 31.10.19 r. dla wszystkich punktów poboru objętych 

postępowaniem przetargowym, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

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

zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.10.2018r do 30.09.2019r. W 

przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają rozpoczęcie realizacji 

zamówienia od dnia 1 październik 2018r., wskazane wyżej terminy mogą ulec zmianie. 

9.           Czy oferty przesłane na adres e-miał powinny być 

zaszyfrowane?  Czy po terminie otwarcia ofert należy przesłać hasło 



do oferty w celu jej odszyfrowania? 

Odp. Zamawiający nie wymaga szyfrowania przesyłanych ofert.  

10.         Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat 

dystrybucyjnych w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia 

przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest 

korzystna? 

Odp.  Tak 

11.         Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia 

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy 

powyższe zmiany są korzystne  dla Zamawiającego? 

Odp.  Tak 

12.         Dotyczy formularza oferta, załącznik nr. 2, Wykonawca 

prosi o usunięcie zapisów dotyczących taryfy Wykonawcy. Wykonawca 

informuje, że zgodnie z art. 62 b Prawo Energetyczne od 01.01.2017 r. 

nie obowiązuje stosowanie Taryfy Wykonawcy w postępowaniach 

prowadzonych w trybie prawa zamówień publicznych. 

 

Na podstawie art  62b. 

 

1.            Taryfy ustalane dla: 

 

1)            odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców, którzy 

dokonują zakupu paliw gazowych: 

 

a)            w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 1 i 2, 

 

b)           w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego 

gazu ziemnego (CNG), 

 

c)            w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w 

rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych 

 

- które stosuje się do dnia 30 września 2017 r., 

 

- przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają 

zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

 

od 1.10.2017 roku przedsiębiorstwo energetyczne jest  ustawowe 

zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryfy dla paliw gazowych  w 

zakresie ceny za paliwo gazowe oraz stawki opłaty abonamentowej. 

 

W związku z tym prosimy o wykreślenie tych zapisów. 

Odp. Zamawiający nie żąda taryfy wykonawcy a jedynie się na 

nią powołuje. Patrz zapis „(zgodne z obowiązującą taryfą Wykonawcy 

zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).” 
 

 

13.         Czy Wykonawca ma przedstawić projekt umowy razem z ofertą? 

Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty? 

Odp. Zamawiający oczekuje przedstawienia projektu umowy po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

14.         Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin 

płatności za faktury od daty wystawienia faktury? 

Odp.  Tak 



15.         Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego? 

Odp.  PGNiG Dystrybucja 

16.         Wykonawca wnosi o podanie informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty niezwłocznie po otrzymaniu i otwarciu ofert 

ze względu na przedstawioną Państwu wycenę indywidualną i 

ewentualną konieczność zakupienia gazu na Towarowej Giełdzie 

Energii. 

Odp.  Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie. 

17.         Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w 

przypadku grupy  taryfowej W-3.6 był zgodny zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty 

dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie 

taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z 

Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku), Ilość odczytów dla danej 

grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG. Sp. z o.o. W przypadku 

braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający 

będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach 

tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 

Odp. Tak 

18.         Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur 

wstępnych w grupie taryfowej  (grupa taryfowa 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? 

Odp. Tak 


