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Szczecin, dnia 15.11.2021r. 
  
  
  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 130 000 

złotych 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 wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
 

Odpowiedź: 
Tak. 

 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 

3. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? 
Jeżeli tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zawarł umowę z dotychczasowym Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres obowiązywania dotychczasowej 
umowy: do 31.12.2021r. Obecnym sprzedawcą jest: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa. 
 

4. Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich 
PPG objętych postępowaniem. 

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

 
5. Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty 

poboru gazu objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł 
zastosować odpowiednie stawki opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym. 
 
Odpowiedź: 
Obszar taryfowy poznański. 
 

6. Wykonawca prosi o wskazanie numerów identyfikacyjnych Punktów wyjścia nadanych przez OSD 
dla wszystkich PPG objętych postępowaniem. Numery te winne być zgodne z numerami Punktów 
wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę 
płatności Odbiorcy (fakturach VAT). 
 
Odpowiedź: 
1) ul. Wszystkich Świętych 66 Szczecin nr 1406392031, 
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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, 
 

7. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry 
dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są 
zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego? 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 

8. 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? 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 

9. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego 
odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi 
przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy 
Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie 
kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym? 
Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz 
dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi 
dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został 
zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2 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? 
Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-2 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy. 

 
Odpowiedź: 
Tak 

 
11. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-2 w okresach 

zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w 
określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź w pkt 11. 
 

12. 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). 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 

13. W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający 
będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres 
rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź w pkt 12 
 

14. Czy w Formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona 
stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

 
Odpowiedź: 
Tak 


