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WSZYSCY OFERENCI 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pn. KOMPLEKSOWA 
DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM 
INNOWACJI SP. Z O.O. 
 
Zamawiający Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytanie 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. z 2022 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?  
Jednocześnie Wykonawca informuje iż do zastosowania ceny wynikającej  
z przedmiotowej ustawy wymagane jest złożenie oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. Czy Zamawiający złoży wskazane oświadczenie? 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie jest uprawiony do 
skorzystania z ochrony taryfowej, w związku z powyższym nie złożył i nie będzie 
składał oświadczenia, o którym mowa w pytaniu. 
 
Pytanie 2 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 oraz w przypadku kiedy nie cały 
wolumen podlega ochronie taryfowej, prosimy o podział formularza cenowego, tak aby 
Wykonawca mógł podać ceny za paliwo gazowe dla wolumenu podlegającego chronię 
taryfowej i inną cenę dla wolumenu nie podlegającego chronię taryfowej. 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie jest uprawiony do 
skorzystania z ochrony taryfowej, w związku z powyższym nie będzie 
zmieniał/dzielił Formularza ofertowego w/w zakresie. 
 
Pytanie 3 
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 3 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie jest uprawiony do 
skorzystania z ochrony taryfowej. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę umowy 
w przypadku zmiany taryfy przez URE. Zgodnie z pkt 4 Rozdziału SWZ XXII. 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 
 
Pytanie 4 
Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) Zamawiający wskazuje, iż na 
dzień składania ofert stawka podatku VAT dla gazu ziemnego wynosi 0%. W związku  
z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy do obliczenia ceny oferty winna być 
przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia oferty? Czy też do wyliczenia 
ceny oferty winna być przyjęta stawka podatku VAT obowiązująca od dnia 1.08.2022 r.   
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: w ofercie należy zastosować stawkę 
23% z zastrzeżeniem, iż Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz zastrzega,  
iż rozliczenia za paliwo gazowe prowadzone będą wg obowiązujących przepisów 
prawnych. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 
elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający dopuści możliwość 
podpisania umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej  
z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
 
Pytanie 6 
Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 
gazowe w  rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego PPG osobno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Odpowiedź 6 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający poniżej prezentuje 
szacunkowe/orientacyjne zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na 
miesiące (w kWh) dla każdego PPG osobno.  
 
Lp. sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec 12 mc 

PPG ul. T. Lenartowicza 4   600 9000 9800 10000 11000 11000 10362 9500 5000 5000 1000 600 82862 

PPG ul. T. Lenartowicza 6 400 6000 8000 7000 17000 15760 9000 11678 8000 3500 400 400 87138 

             
170000 

 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wartość wolumenu gazu jest wartością 
szacowaną  i może ulec zmianie. Prognozowane zużycie gazu ma charakter 
orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona 
Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do dostawy 
paliwa gazowego w podanej ilości. Szacunkowa ilość paliwa gazowego ma 
charakter jedynie orientacyjny (szacunkowy) służący do porównania złożonych 
ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonego paliwa 
gazowego wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo – 
rozliczeniowych, każdego punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak  
i zwiększeniu w związku  z rzeczywistym zużyciem. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie 
pobrania przewidywanej ilości gazu ziemnego. Rozliczenie za dostawę następować 
będzie w oparciu  o faktyczne ilości zużytego gazu ziemnego po cenach 
jednostkowych określonych  w Formularzu Ofertowym. Zamawiający wskazuje,  
że wartości podane w tabeli powyżej dla PPG ul. T. Lenartowicza 4  oraz PPG ul. T. 
Lenartowicza 6, który jest nowobudowany, sporządzone zostały na podstawie 
prognoz.  
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia? 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający określa, iż należności 
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 
 
Pytanie 8 
Jaki termin płatności faktury oczekuje Zmawiający: 14, 21, czy 30 dni? 
 
Odpowiedź 8 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający określa, iż należności 
wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 
 



 

 

Pytanie 9 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy, które uniemożliwiają  zawarcie nowej 
umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak prosimy  
o przesuniecie terminu dostaw lub usunięcie punktów z postępowania. 
 
Odpowiedź 9 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający posiada zawarte 
kompleksowe umowy na dostarczenie paliwa gazowego oraz na dystrybucję paliwa 
gazowego na czas nieokreślony do każdego z punktów poboru.  
 
Pytanie 10 
Wykonawca prosi o informację na jaki okres jest zawarta obecnie umowa dostarczania 
paliwa gazowego? 
 
Odpowiedź 10 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający posiada zawarte 
kompleksowe umowy na dostarczenie paliwa gazowego oraz na dystrybucję paliwa 
gazowego na czas nieokreślony do każdego z punktów poboru.  
 
Pytanie 11 
Wykonawca prosi o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego 
dla poszczególnych punktów poboru. 
 
Odpowiedź 11 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: zgodnie z art. 436 pkt. 1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobligowany jest do podania 
planowanego terminu zakończenia dostawy, określonego w dniach, tygodniach, 
miesiącach lub latach. W związku z tym Zamawiający określa: termin realizacji 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, 
iż termin rozpoczęcia realizacji dostaw będzie uzależniony od terminu rozwiązania 
dotychczasowych umów. 

 
Pytanie 12 
Dotyczy Rozdz. IV SWZ pkt 4  
Wykonawca wnioskuje o zmianę opisu PPG 8018590365500019704499 na zgody  
z opisem w pkt 11. SWZ. 
Wykonawca wyjaśnia, że w celu zmiany grupy taryfowej z W-5.1 na W-3.6 należy złożyć 
stosowny wniosek do OSD oraz zawnioskować o zmianę mocy umownej. 
Czy Zamawiający wnioskował o zmniejszenie mocy umownej? Czy ma wydane nowe 
warunki  przyłączeniowe? 
Ponadto Wykonawca informuje, że nie można dokonywać zmian technicznym na PPG  
w trakcie zawierania nowej umowy. Dane zgłaszane do OSD w PZD muszą być zgodne  
z danymi w systemach OSD w celu poprawnej weryfikacji wniosków PZD. 
 
 
 



 

 

Odpowiedź 12 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający w razie potrzeby 
złoży stosowne oświadczenie dot. zmiany grupy taryfowej oraz będzie wnioskował 
o zmniejszenie mocy umownej. 
 
Pytanie 13 
Wykonawca wnioskuje o poprawę formularza ofertowego poprzez wyodrębnienie dwóch 
tabela z wyliczeniami poszczególnych opłat osobno dla grupy taryfowej W-3.6 i osobno 
dla W-5.1 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie zmienia 
Formularza ofertowego, ponieważ w razie potrzeby złoży stosowne oświadczenie 
dot. zmiany grupy taryfowej oraz będzie wnioskował o zmniejszenie mocy 
umownej. 
 
Pytanie 14 
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? 
 
Odpowiedź 14 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający wyraża zgodę aby 
rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej 
grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zapisami 
SWZ. 
 
Pytanie 15 
Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 
akcyzowego? 
 
Odpowiedź 15 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie jest zwolniony  
z podatku akcyzowego. Zatem do ceny jednostkowej paliwa gazowego należy 
doliczyć stawkę podatku akcyzowego. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Rozdz. XXII pkt 1 SWZ – Wykonawca prosi o dodanie zapisu: „Warunkiem 
rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do OSD, zgodnie z terminami 
wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”. 
Wyjaśniamy, że w przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do 
realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). 



 

 

Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego 
Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 oraz 15.7 IRiESD. 
 
Odpowiedź 16 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający doda zapis do SWZ  
o brzmieniu „Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do 
OSD, zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej”. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy Rozdz. XXII pkt 7.  – Wnosimy o dodanie zapisu: Zmiana ilości punktów poboru 
może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu określonego w SWZ 
 
Odpowiedź 17 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający nie zgadza się na zapis 
„Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu 
określonego w SWZ”. 
 
 
Wobec powyższego Zamawiający - Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129  
z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą to zmianę 
zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj.: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings   
 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

