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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę pn.: „Kompleksowa dostawa 
wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego E dla Centrum Opieki nad 
Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie” 

 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści 
Zapytania Ofertowego. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 

które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu. 
 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający zawarł umowę z dotychczasowym Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

2. Dot. rozdziału VIII pkt 1 i 6 - Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zgłoszenia nowo 
zawartej umowy do operatora sieci dystrybucyjnej w terminie co najmniej 14 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego (zgodnie z instrukcją IRIESD), oraz 
krótkim terminem pozostałym na realizację procedury, Wykonawca zwraca się z prośbą o 
doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia określonego w zapytaniu  jako „od dnia zawarcia 
umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2021, i nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy, lub po skutecznym zgłoszeniu zawarcia nowej umowy do 
Operatora Sieci Dystrybucyjnej, do 31.12.2021 r.”. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie. 
 

3. Wykonawca prosi, aby termin płatności faktur liczony był od daty ich wystawienia. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie. 

 
4. Wykonawca prosi o podanie numerów punktów poboru (numery punktów wyjścia umieszczone 

winny być na fakturach VAT). 
 

Odpowiedź: 
Numery punktów poboru: 
1) ul. Wszystkich Świętych 66 Szczecin nr 1406392031, 
2) ul. Narożna 48 Szczecin nr 1406001200, 
3) ul. Mokra 23 Szczecin nr 1406096579 
4) ul. Papieża Jana Pawła II 43/7 Szczecin nr 1405619093, 
5) ul. Chojnicka 61 Szczecin nr 1408114084, 
6) ul. Śląska 12/5 Szczecin nr 1405842004, 
7) ul. Śląska 8/3 Szczecin nr 1405842009, 
8) ul. Pokładowa 20 Szczecin nr 1408129386, 
9) ul. Łosiowa 5 Szczecin nr 1408118567, 
10) ul. Jarowita 10/5 Szczecin nr 1405953213, 
 



Centrum Opieki nad Dzieckiem 

im. Konstantego Maciejewicza 

w Szczecinie 

 

71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 66,  tel. 091 431 58 91 
e-mail: sekretariat@cod.szczecin.pl,  www.centrumopieki.szczecin.pl 

5. Wykonawca prosi o informację, kto pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucji wraz z 
podaniem oddziału OSD. 

 

Odpowiedź: 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Poznań 

 
6. Dot. rozdziału VI pkt 3 ppkt 3) zapytania - Wykonawca posiada rachunki bankowe rozliczeniowe 

ujawnione w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami 
bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą 
wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego,  a które zgodnie z zobowiązującymi 
przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są 
zamieszczane w wykazie podatników VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych 
rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie.  W związku z powyższym 
rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym,  służącym identyfikacji 
wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez 
Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 roku 
wynika, iż obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom narzędzi umożliwiającym 
weryfikację czy rachunek wirtualny jest  związany z rachunkiem który znajduje się w wykazie MF.  
Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi 
konsekwencjami.  W  związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu. 
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający 
zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas 
weryfikacji numeru rachunku:„ Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym 
wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że 
Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie. 
 

7. Czy umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 
Tak. 

 
8. W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do 

realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w zapytaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD? 

 

Odpowiedź: 
Tak. 

 


