
 

 
 

                Tarnów, 10.09.2020 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./PRO-dzpz/3147/2020 z dnia 01 września 2020 r. na 
„Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów PWSZ w Tarnowie”. 

 
Pytanie 1: 
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 
akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak. 
 
Pytanie 2: 
Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie 
odpowiedzialny za jej w wypowiedzenie?  
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Formalności związane ze zmianą dostawcy pozostają po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 3: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego 
objętych postępowaniem Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o.o.? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak. 
 
Pytanie 4: 
Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu 
Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa 
dystrybucji?. W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie 
takowych informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zgłoszenie jest na czas trwania umowy tj. do 30 września 2020 r. 
 
Pytanie 5: 
Wykonawca prosi o podanie nr punktu poboru paliwa gzowego (punktu wyjścia) wskazanego 
na fakturze dla wszystkich punktów objętych postępowaniem. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

a) ul. Juliusza Słowackiego 7 
Grupa taryfowa: W-5 
Grupa taryfowa OSD: W-5.1. 
Numer punktu poboru (PPG): PL0031936778. 

b) ul. Juliusza Słowackiego 7 
Grupa taryfowa: W-3.6 
Grupa taryfowa OSD: W-3.6 
Kod punktu poboru: 001040070 



 

 
 

c) ul. Juliusza Słowackiego 7 
Grupa taryfowa: W-1.1 
Grupa taryfowa OSD: W-1.1 
Kod punktu poboru: 001040071 

d) ul. Adama Mickiewicza 8 
Grupa taryfowa: W-1.1 
Grupa taryfowa OSD: W-1.1 
Kod punktu poboru: 001136111 

 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 na 
podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa 
miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu 
rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur 
prognozowanych? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1.  
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku nie wyrażania zgody na  faktury prognozy 
w grupie taryfowej W-1.1, Zamawiający otrzyma jedną fakturę rozliczeniową obejmującą 
okres dwunastu miesięcy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak. 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności za faktury od daty wystawienia 
faktury? 
Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 
Tak, zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym w rozdz. III, pkt. 4d. 
 
 
 
 

        Przewodniczący Komisji 
                   Józef Ligęza 
 

 


