
1 
 

 Tarnów, 12.05.2021 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./K-dzpz/1830/2021 z dnia 10 maja 2021 r. 
na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów PWSZ w Tarnowie”. 
 

Pytanie 1.  

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? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.  

 

Pytanie 2.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy poprzez podpisanie umowy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy poprzez podpisanie umowy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Pytanie 3. 

Jeśli postepowanie nie dotyczy nowo przyłączonych punktów poboru wykonawca prosi o 

podanie informacji: 

A) Wykonawca prosi o informację jaki jest okres obowiązywania obecnych umów? 

B) Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za 

wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów? 
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C) Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 

Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) 

usługa dystrybucji? 

D) Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPG objętych zapytaniem, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w 

zapytaniu? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

A) Obecna umowa obowiązuje do dnia 31.05.2021 r. 

B) Obecna umowa została wypowiedziana Zamawiającemu przez dotychczasowego 

sprzedawcę gazu. 

C) Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. 

D) Zamawiający nie posiada podpisanych aneksów promocyjnych dla PPG objętych 

zapytaniem, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

wskazanych w zapytaniu. 

 

Pytanie 4.  

W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do 

realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający dotychczas nie słyszał o kwestionowaniu grup taryfowych przez OSD, jednak 

w przypadku ich zakwestionowania, Zamawiający wyrazi zgodę. 

 

Pytanie 5. 

Czy numer punktów poboru wskazane przez Zamawiającego są zgodne z numerami Punktów 

wyjścia które są umieszczone 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. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, numery punktów poboru są zgodne z ID punktów wyjścia:  
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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 

Numer punktu poboru: 001040070 

c) ul. Juliusza Słowackiego 7 

Grupa taryfowa: W-1.1 

Grupa taryfowa OSD: W-1.1 

Numer punktu poboru: 001040071 

d) ul. Adama Mickiewicza 8 

Grupa taryfowa: W-1.1 

Grupa taryfowa OSD: W-1.1 

Numer punktu poboru: 001136111 

 

Pytanie 6. 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o.o. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o.o. 

 

Pytanie 7.  

Wykonawca prosi o informacje do jakiego obszaru taryfowego PSG sp. z o.o. należy 

przedmiotowy PPG? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający informuje, że przedmiotowy PPG należy do obszaru taryfowego tarnowskiego. 

 

Pytanie 8. 
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Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie cen jednostkowych na potrzeby obliczenia ceny 

do pięciu miejsc po przecinku? 

Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. 

stawki opłat sieciowej zmiennej podane są w gr/KWh) jak i Sprzedawcy. Taki zapis będzie 

korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej 

Energii  podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do 

pięciu miejsc po przecinku. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, zgodnie z zapisem umieszczonym pod tabelą w formularzu oferty. 

 

Pytanie 9. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 

przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego rozdz. III, pkt. 4 ppkt. c. 

 

Pytanie 10. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 

przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku akcyzowego. 

 

Pytanie 11. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz 

zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej 

Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego rozdz. III, pkt. 4 ppkt. c. 
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Pytanie 12. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie mocy umownej dla PPG zakwalifikowanego do 

grupy taryfowej W-5.1. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Moc umowna dla PPG zakwalifikowanego do grupy taryfowej W-5.1. wynosi: 219 kWh 

 

Pytanie 13. 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu według poniższego wzoru: „Strony ustalają, że 

rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego nastąpi od dnia 01.07.2021r. do 30.06.2022r, dla 

wszystkich punktów poboru objętych zapytaniem, po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego.” 

Wykonawca wnosi o zmianę przewidywalnego terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego 

na 01.07.2021 r. Zgodnie z IRiESD sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi 

poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zmiana terminu realizacji nie jest możliwa ze względu na wypowiedzenie umowy przez 

dotychczasowego sprzedawcę.  

Zgodnie z Regulaminem PSG „Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od dnia 

złożenia do OSD PZD” 

https://www.psgaz.pl/zmiana-sprzedawcy-paliwa-gazowego  

Zamawiający dołoży wszelkich starań, by zawrzeć nową umowę od dnia 01.06.2021 r. 

 

Pytanie 14. 

Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku wystąpienia okresu bezumownego, tj. w 

sytuacji, kiedy nie występuje ciągłość miedzy podpisanymi umowami (obecną oraz przyszłą, 

podpisaną w następstwie wygranego postępowania przez danego Wykonawcę), może dojść 

do demontażu gazomierza? Wykonawca informuje, że jest zobligowany do działania w oparciu 

o aktualnie obowiązującą Taryfę Operatora oraz IRiESD, gdzie szczegółowo określono terminy 

dotyczące zgłoszenia nowej umowy do OSD. 
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Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Dotychczasowy sprzedawca wypowiedział skutecznie umowę z dniem 31.05.2021 r. 

Zamawiający dołoży wszelkich starań, by zawrzeć nową umowę od dnia 01.06.2021 r. 

 

Pytanie 15. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu odnośnie terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia 

faktury. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający wyraża zgodę. Rozdz. III, pkt 5, ppkt d. zapytania ofertowego otrzymuje 

brzmienie: „rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na 

podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie 

faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego”. 

 

Pytanie 16. 

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?  

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie 17. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 

był zgodny 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. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

TAK, Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy  taryfowej W-3.6 

był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
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https://pgnig.pl/documents/10184/1746832/Taryfa+PSG+Nr+3/8e4bc6d3-e117-4081-9fa0-

466c88336387 

4.3.5 to Wrocław a Tarnów jest w pkt 4.3.3. i faktycznie jest tam podana liczba odczytów 6 

 

Pytanie 18. 

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? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający wyraził zgodę aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był 

zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty 

dokonywane przez OSD. 

 

Pytanie 19. 

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 20. 

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na  wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-

1.1 czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie 

terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Nie. 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.  
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Pytanie 21. 

Czy w związku z obecnie panującą pandemią i maksymalizacją pracy zdalnej w wielu spółkach, 

Zamawiający wyraża zgodę, aby oferta została złożona e-mailowo i podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym ? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty e-mailowo oraz podpisanie oferty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Pytanie 22. 

Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedzi przez Zamawiającego, oraz ich 

uwzględnienie w ofercie wykonawcy, wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu 

składania ofert, co umożliwi przygotowanie korzystnej cenowo kalkulacji. 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie:  

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.05.2021 r. do 

godz. 13.00. 

 
  
 
  

    
Ewa Tomal 

 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
 PWSZ w Tarnowie 


