
 

Puławy, 11.05.2022 

 

 Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach zapytania 

ofertowego:  

Sprzedaż gazu ziemnego do OPEC Sp. z o.o w Puławach 

 

Pytania: 

 

1. Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na 

rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania 

ceny  jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi 

w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych 

postępowaniem?  Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej 

możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które 

powinno być dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu. 

Odpowiedź: NIE 

2. Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych 

ochroną taryfową, jest w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz opłatę 

abonamentową do dnia 31-12-2022 r. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo 

gazowe oraz abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy 

przez URE? W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o skrócenie 

okresu dostaw dla punktów objętych ochroną taryfową, do dnia 31-12-2022 r. 

Odpowiedź: NIE DOTYCZY 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?  

Odpowiedź: TAK 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej 

W-5 i W-6 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?  

Odpowiedź: TAK 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia? 

Odpowiedź: TAK 

6. Jaki termin płatności faktury oczekuje Zamawiający 14, 21 czy 30 dni? 

Odpowiedź: 14 DNI 



7. Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego                    

dla wszystkich PPG objętych postępowaniem. 

Odpowiedź: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. 

8. Wykonawca prosi o wskazanie numeru punktu poboru gazu nadanego przez OSD                   

dla wszystkich PPG objętych postępowaniem. Numer ten powinien być zgodny z 

numerem Punktu 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.  

9. Odpowiedź:  
Kurów -80185903655000019348877,                                                                  

Puławy; ul. Romów- 80185903655000019347597,                                                                     

Opole Lubelskie; ul. Puławska 18 – 80185903655000019348020,                                           

Opole Lubelskie; ul. Puławska 21 – 80185903655000019348037, 

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

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

Odpowiedź: taryfa W-6A.1 

11. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu                      

na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu osobno. 

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez 

Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Załącznik  

12. Wykonawca prosi o podanie zamówionej mocy umownej w kWh zgodnej z aktualnie 

obowiązującą umową, która widnieje na fakturach. 

Odpowiedź:  

Kurów – 200 kWh/h,                                           

Puławy; ul. Romów – 250 kWh/h,                                                                     

Opole Lubelskie; ul. Puławska 18 – 1350 kWh/h,                                           

Opole Lubelskie; ul. Puławska 21 – 1450 kWh/h, 
 

13. 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. 

Odpowiedź: TAK dla taryfy dystrybutora. 

14. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia 

przedmiotu umowy, które to zmiany będą miały wpływ na zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy (m.in. podatek VAT i 



akcyza)? 

Odpowiedź: TAK 

15. Czy w Formularzu Ofertowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być 

doliczona stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami)? 

Odpowiedź: TAK 

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

wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem powinna zawierać koszt białych 

certyfikatów? 

Odpowiedź: NIE 

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin związania ofertą wynosił 10 dni? 

Odpowiedź: TAK 

18. Dot. Rozdz. XI pkt 1 SIWZ 

Czy przedmiotowe postępowanie dotyczy złożenia oferty wiążącej, czy służy tylko                   

i wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i złożenie oferty nie jest wiążące dla 

Wykonawcy? 

Jeżeli oferta ma być wiążąca dla wykonawcy, zgodnie z Rozdz. XII Ogłoszenia, 

wnioskujemy o usunięcie ww. zapisu.  

Odpowiedź: NIE 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysłanie oferty mailem jako skan podpisanej oferty 

lub podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ? 

Odpowiedź: TAK 

20. Dotyczy: Rozdz. IX pkt 2 SIWZ – wnioskujemy o poprawę omyłki i zmianę „energii 

elektrycznej” na słowa „gaz ziemny”.  

Odpowiedź: TAK NALEŻY POPRAWIĆ 

21. Czy Zamawiający jest świadom, że Wykonawcy są w stanie zaproponować jedynie 

zawarcie umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego?  

Odpowiedź: TAK 

22. Czy Zamawiający jest świadom, że na fakturze będą opłaty za gaz ziemny, opłata 

abonamentowa, opłata dystrybucyjna sadła oraz opłata dystrybucyjna zmienna? 

Odpowiedź: TAK 

23. Dotyczy: Formularz Ofertowy 

Czy cena jaką Wykonawca ma podać w ofercie jest cena za całość zamówienia,                  

czy tylko za paliwo gazowe? 

Odpowiedź: ZA PALIWO GAZOWE 

24. Czy Wykonawca może do  oferty dołączyć własną kalkulację cenową,                                    

tj. wyszczególnienie cen jednostkowych  i wartości za gaz, abonament oraz stawki opłat 

dystrybucyjnych? 

Odpowiedź: NIE 

25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 



elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź: TAK 

26. 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?  

Odpowiedź: NIE 

 

 


