
 

 

PCI-6DZP.410.18.2022.DRE                                                       Rzeszów dn. 21 lipca 2022 roku 
 

WSZYSCY OFERENCI 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pn. KOMPLEKSOWA DOSTAWA 
GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. 
 
na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 
 
1. Opis zmian SWZ: 
1) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca podaje cenę w PLN za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym z kosztami dostarczenia paliwa 
gazowego do siedziby Zamawiającego, a także z innymi kosztami nie ujętymi w dokumentach 
postępowania, a niezbędnych do właściwej realizacji niniejszego zamówienia oraz istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje. 
4. Cena  podana w Formularzu Ofertowym winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, 
koszty pośrednie i zysk. 
5. Sposób wyliczenia dla Tabeli w formularzu ofertowym – Załącznik nr do1 SWZ:  
Cbrutto= Cpg+ OPabon + OPzm + OPst  
gdzie: 
Cpg to cena paliwa gazowego stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na paliwo gazowe 
dla zamówienia planowanego w trakcie obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej netto 
za paliwo gazowe zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona przez stawkę podatku VAT. 
OPabon to opłata abonamentowa (w zależności od sprzedawcy może być nazwana opłatą handlową) 
stanowiąca iloczyn ilości PPG, ilości miesięcy obowiązywania zamówienia oraz ceny jednostkowej 
netto zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona przez stawkę podatku VAT. 
OPzm to opłata sieciowa zamienna stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na paliwo 
gazowe dla zamówienia planowanego w trakcie obowiązywania zamówienia (oraz ceny 
jednostkowej netto wynikającej z obowiązującej na dzień złożenia oferty Taryfy OSD1 pomnożona 
przez stawkę podatku VAT. 
OPst to opłata sieciowa stała stanowiąca iloczyn ilości PPG, ilości miesięcy obowiązywania 
zamówienia oraz ceny jednostkowej netto wynikającej  z obowiązującej na dzień złożenia oferty 
Taryfy OSD pomnożona przez  stawkę podatku VAT (dla taryf W-5.1 i wyżej stanowiącej iloczyn 
kWh/h na h i ceny jednostkowej netto wynikającej z obecnie obowiązującej Taryfy OSD pomnożona 
przez stawkę podatku VAT). 
6. Ceny jednostkowe (Cpg) za paliwo gazowe i stawki opłaty abonamentowej (OPabon) zostaną 
ustalone na okres ważności umowy dla całego zakresu zamówienia i nie będą podlegały  zmianom, 
za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od  towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

 
1 W przypadku gdy taryfa OSD ulegnie zmianie w okresie przeznaczonym na składanie ofert przez Wykonawców i Wykonawcy 
zastosują w ofercie różne ceny jednostkowe wynikające z obowiązującej na dzień złożenia taryfy OSD, Zamawiający w celu oceny ofert 
przyjmie (zastosuje) taryfę OSD obowiązującą na dzień otwarcia ofert.  
 



 

 

Podana cena jednostkowa (Cpg) i opłata abonamentowa (OPabon) będzie obowiązywać w całym 
okresie ważności oferty, a następnie umowy. 
Stawki opłat sieciowych gazu ziemnego podane w ofercie będą  obowiązywały przez okres realizacji 
umowy. Stawki opłat sieciowych mogą ulec zmianie w przypadku gdy Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdzi nowe Taryfy OSD oraz w przypadku ustawowej  zmiany stawki podatku od 
towarów i usług. Dopuszcza się zmianę umowy w  przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową 
i opłaty zmiennej za usługę sieciową, w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany ceny ofertowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z 
dołączeniem Taryfy cen i opłat. 
7. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji. 
8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie 
zmianie. Natomiast cenę jednostkową (Cpg) należy podać z dokładnością do pięciu miejsc po 
przecinku.  
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
10. Wyliczona cena oferty brutto (Cbrutto) będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia przy czym wynagrodzenie Wykonawcy należne będzie 
jedynie za ilości dostarczone i odebrane przez Zamawiającego.   
11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1137 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. 
12. W ofercie, o której mowa w Rozdziale XIV pkt. 1 SWZ, Wykonawca ma obowiązek; 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
2)  wskazania nazwy ( rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,  
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku 
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie 
miała zastosowanie. 
 
NA:  
1. Wykonawca podaje cenę w PLN za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym z kosztami 
dostarczenia paliwa gazowego do siedziby Zamawiającego, a także z innymi kosztami nie 
ujętymi w dokumentach postępowania, a niezbędnych do właściwej realizacji niniejszego 
zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych 
polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 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. 



 

 

4. Cena  podana w Formularzu Ofertowym winna zawierać wszystkie koszty 
bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. 
5. Sposób wyliczenia dla Tabeli w formularzu ofertowym – Załącznik nr do 1 SWZ:  
Cbrutto= Cpg+ OPabon + OPzm + OPst  
gdzie: 
Cpg to cena paliwa gazowego stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na paliwo 
gazowe dla zamówienia planowanego w trakcie obowiązywania zamówienia oraz ceny 
jednostkowej netto za paliwo gazowe zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona przez 
stawkę podatku VAT. 
OPabon to opłata abonamentowa (w zależności od sprzedawcy może być nazwana opłatą 
handlową) stanowiąca iloczyn ilości PPG, ilości miesięcy obowiązywania zamówienia oraz 
ceny jednostkowej netto zaoferowanej przez Wykonawcę pomnożona przez stawkę 
podatku VAT. 
OPzm to opłata sieciowa zamienna stanowiąca iloczyn szacunkowego zapotrzebowania na 
paliwo gazowe dla zamówienia planowanego w trakcie obowiązywania zamówienia (oraz 
ceny jednostkowej netto wynikającej z obowiązującej na dzień złożenia oferty Taryfy OSD2 
pomnożona przez stawkę podatku VAT. 
OPst to opłata sieciowa stała stanowiąca iloczyn ilości PPG, ilości miesięcy obowiązywania 
zamówienia oraz ceny jednostkowej netto wynikającej  z obowiązującej na dzień złożenia 
oferty Taryfy OSD pomnożona przez  stawkę podatku VAT (dla taryf W-5.1 i wyżej 
stanowiącej iloczyn kWh/h na h i ceny jednostkowej netto wynikającej z obecnie 
obowiązującej Taryfy OSD pomnożona przez stawkę podatku VAT). 
6. Ceny jednostkowe (Cpg) za paliwo gazowe i stawki opłaty abonamentowej (OPabon) 
zostaną ustalone na okres ważności umowy dla całego zakresu zamówienia i nie będą 
podlegały  zmianom, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od  towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego. Podana cena jednostkowa (Cpg) i opłata abonamentowa (OPabon) 
będzie obowiązywać w całym okresie ważności oferty, a następnie umowy. 
Stawki opłat sieciowych gazu ziemnego podane w ofercie będą  obowiązywały przez okres 
realizacji umowy. Stawki opłat sieciowych mogą ulec zmianie w przypadku gdy Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi nowe Taryfy OSD oraz w przypadku ustawowej  
zmiany stawki podatku od towarów i usług. Dopuszcza się zmianę umowy w  przypadku 
zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową, w przypadku 
zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej, po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryfy cen i 
opłat. 
7. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 
negocjacji. 
8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc 
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 
niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. Natomiast cenę jednostkową 
(Cpg) należy podać z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.  
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

 
2 W przypadku gdy taryfa OSD ulegnie zmianie w okresie przeznaczonym na składanie ofert przez Wykonawców i Wykonawcy 
zastosują w ofercie różne ceny jednostkowe wynikające z obowiązującej na dzień złożenia taryfy OSD, Zamawiający w celu oceny ofert 
przyjmie (zastosuje) taryfę OSD obowiązującą na dzień otwarcia ofert.  
 



 

 

10. Wyliczona cena oferty brutto (Cbrutto) będzie służyć do porównania złożonych ofert 
i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia przy czym wynagrodzenie Wykonawcy 
należne będzie jedynie za ilości dostarczone i odebrane przez Zamawiającego.   
11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 1137 z późn. zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
12. W ofercie, o której mowa w Rozdziale XIV pkt. 1 SWZ, Wykonawca ma obowiązek; 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
2)  wskazania nazwy ( rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,  
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku 
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy 
będzie miała zastosowanie. 
 
2) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Z:  
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23 sierpnia  2022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu   
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 
 
Na: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26 sierpnia 2022 
r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
3) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA  
I OTWARCIA OFERT 
Z: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings 
do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 09:00 
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert nie później jednak 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  
w dniu 25 lipca 2022 r. o godzinie 12:00.  
3. W celu złożenia oferty na Platformie zakupowej należy wypełnić „Formularz składania 
oferty lub wniosku” i dołączyć wszystkie wymagane w SWZ załączniki  



 

 

a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W kolejnym kroku trzeba sprawdzić 
poprawność oferty lub dokonać ewentualnych poprawek, i zatwierdzić złożenie oferty. 
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
5.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  
 w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  
 i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do     
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje  
8. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący 
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 
platformazakupowa.pl,  
9.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający 
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. omyłkowe złożenie oferty w 
zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  
w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony 
 w art. 226 ust. 1 pkt 6) p.z.p. 
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w  szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
11. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej   
prowadzonego postępowania 
13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
15. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania dostępnej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings po wybraniu jego nazwy  
w sekcji ,,Komunikaty”. 
 
 



 

 

NA: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings 
do dnia 28 lipca 2022 r. do godziny 09:00 
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert nie 
później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  
w dniu 28 lipca 2022 r. o godzinie 12:00.  
3. W celu złożenia oferty na Platformie zakupowej należy wypełnić „Formularz 
składania oferty lub wniosku” i dołączyć wszystkie wymagane w SWZ załączniki  
a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W kolejnym kroku trzeba 
sprawdzić poprawność oferty lub dokonać ewentualnych poprawek, i zatwierdzić złożenie 
oferty. 
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć 
podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. 
5.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  
 w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  
 i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do     składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 
oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
8. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący 
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 
linkiem platformazakupowa.pl,  
9.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
omyłkowe złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  
w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony 
 w art. 226 ust. 1 pkt 6) p.z.p. 
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 
dotyczące w  szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy 
użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
11. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,  
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert  
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie  
po usunięciu awarii. 
12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej   
prowadzonego postępowania 



 

 

13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
15. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania dostępnej pod 
adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings po wybraniu jego nazwy  
w sekcji ,,Komunikaty”. 
 
4) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, 
JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Z: 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 
trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
 o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 
Na: 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się 
 o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy 
drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. 
 
 
 
 
 
 



 

 

5) Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XXII. ISTOTNE DLA STRON 
POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 
Z:  
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczać paliwo gazowe w ramach kompleksowej umowy przez 
okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy do wszystkich obiektów Zamawiającego. 
2. W umowie sprzedaży zostanie przyjęty okres rozliczeniowy zgodny z okresami stosowanymi przez 
OSD. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu gazowego - Dz.U. z 2018, poz. 1158. 
4. Strony ustalają cenę ze gaz w złotych polskich za 1 kWh dostarczonego do obiektów 
Zamawiającego. Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z realizacją przedmiotu umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów oraz  
z SWZ. Należności za dostarczone paliwo gazowe rozliczane będą na podstawie faktury 
rozliczeniowej wystawianej po otrzymaniu od OSD danych niezbędnych do wystawienia faktury, 
która będzie uzupełniona załącznikiem z rozliczeniem zużytego gazu, danymi odczytowymi 
dokonanymi przez OSD z wykazaniem kosztów przesyłu (dystrybucji) dla poszczególnych punktów 
objętych rozliczeniem. Ceny za paliwo gazowe i stawki opłaty abonamentowej zostaną ustalone na 
okres ważności umowy dla całego zakresu zamówienia i nie będą podlegały  zmianom, za wyjątkiem 
ustawowej zmiany stawki podatku od  towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Podana cena 
jednostkowa będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Stawki opłat sieciowych gazu 
ziemnego podane w ofercie będą  obowiązywały przez okres realizacji umowy. Stawki opłat 
sieciowych mogą ulec zmianie w przypadku gdy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi 
nowe Taryfy OSD oraz w przypadku ustawowej  zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
Dopuszcza się zmianę umowy w  przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty 
zmiennej za usługę sieciową, w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany ceny ofertowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z 
dołączeniem Taryfy cen i opłat. 
5. Jeżeli zostanie stwierdzone zużycie paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do 
zakwalifikowania Zamawiającego (Odbiorcy) do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej, 
Zamawiający (Odbiorca) będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy 
taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie Wykonawcy począwszy od pierwszego dnia 
następującego po dniu zakwalifikowania Zamawiającego (Odbiorcy) do nowej grupy taryfowej, 
chyba że Taryfa Wykonawcy stanowi inaczej. 
6. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobrane paliwo gazowe  
w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, udostępnianym Wykonawcy przez OSD.  
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do wskazanych w 
SWZ punktów poboru gazu, w przypadku: likwidacji, sprzedaży, kupna, zamiany, wynajęcia, 
dzierżawy nieruchomości, w których znajdują się układy pomiarowe, w okresie trwania zawartej 
umowy. 
8. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec 
okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową z terminem płatności określonym na fakturze VAT.  
9. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi wzór/projekt umowy, który winien być 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) w oparciu o udzielone pełnomocnictwo oraz posiadany status ZUD (Zleceniodawca Usług 
Dystrybucji): 



 

 

a) wypowiedzenia dotychczasowemu Sprzedawcy umów kompleksowych, 
b) przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu ziemnego (złożenia PZD – Zmiana 
Sprzedawcy) w imieniu własnym oraz Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zawarcia 
umowy, 
c) reprezentowania objętych zamówieniem, poszczególnych odbiorców paliwa gazowego przed OSD 
w procesie zmiany sprzedawcy, 
2) dostarczenia paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD),  
3) dostarczać Zamawiającemu Paliwo Gazowe przez cały okres trwania Umowy. 
4) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń oraz do 
udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego danych 
pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego dla każdego z punktów 
objętych umową. 
5) posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Urząd Regulacji 
Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Prawo energetyczne Dz.U. z 2021, poz. 716 z późn. zm.)  
6) posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 
gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub posiadania umowy z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na 
którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego. 
 
NA: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczać paliwo gazowe w ramach kompleksowej 
umowy przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy do wszystkich obiektów 
Zamawiającego. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do 
OSD, zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej. 
2. W umowie sprzedaży zostanie przyjęty okres rozliczeniowy zgodny z okresami 
stosowanymi przez OSD. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo energetyczne oraz 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego - Dz.U. z 2018, poz. 1158. 
4. Strony ustalają cenę ze gaz w złotych polskich za 1 kWh dostarczonego do obiektów 
Zamawiającego. Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz należności wynikające z obowiązujących 
przepisów oraz z SWZ. Należności za dostarczone paliwo gazowe rozliczane będą na 
podstawie faktury rozliczeniowej wystawianej po otrzymaniu od OSD danych niezbędnych 
do wystawienia faktury, która będzie uzupełniona załącznikiem z rozliczeniem zużytego 
gazu, danymi odczytowymi dokonanymi przez OSD z wykazaniem kosztów przesyłu 
(dystrybucji) dla poszczególnych punktów objętych rozliczeniem. Ceny za paliwo gazowe i 
stawki opłaty abonamentowej zostaną ustalone na okres ważności umowy dla całego 
zakresu zamówienia i nie będą podlegały  zmianom, za wyjątkiem ustawowej zmiany 
stawki podatku od  towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Podana cena jednostkowa 
będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Stawki opłat sieciowych gazu 
ziemnego podane w ofercie będą  obowiązywały przez okres realizacji umowy. Stawki 
opłat sieciowych mogą ulec zmianie w przypadku gdy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
zatwierdzi nowe Taryfy OSD oraz w przypadku ustawowej  zmiany stawki podatku od 
towarów i usług. Dopuszcza się zmianę umowy w  przypadku zmiany opłaty stałej za usługę 
sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową, w przypadku zmiany Taryfy Operatora 



 

 

Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej, po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryfy cen i opłat. 
5. Jeżeli zostanie stwierdzone zużycie paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do 
zakwalifikowania Zamawiającego (Odbiorcy) do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej, 
Zamawiający (Odbiorca) będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej 
grupy taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie Wykonawcy począwszy od pierwszego 
dnia następującego po dniu zakwalifikowania Zamawiającego (Odbiorcy) do nowej grupy 
taryfowej, chyba że Taryfa Wykonawcy stanowi inaczej. 
6. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobrane paliwo 
gazowe w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, udostępnianym Wykonawcy przez OSD.  
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do 
wskazanych w SWZ punktów poboru gazu, w przypadku: likwidacji, sprzedaży, kupna, 
zamiany, wynajęcia, dzierżawy nieruchomości, w których znajdują się układy pomiarowe, 
w okresie trwania zawartej umowy. 
8. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu na 
koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową z terminem płatności określonym na 
fakturze VAT. Zamawiający określa, iż należności wynikające z faktur VAT będą płatne  
w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
9. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi wzór/projekt umowy, który winien 
być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) w oparciu o udzielone pełnomocnictwo oraz posiadany status ZUD (Zleceniodawca 
Usług Dystrybucji): 
a) wypowiedzenia dotychczasowemu Sprzedawcy umów kompleksowych, 
b) przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu ziemnego (złożenia PZD – Zmiana 
Sprzedawcy) w imieniu własnym oraz Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty 
zawarcia umowy, 
c) reprezentowania objętych zamówieniem, poszczególnych odbiorców paliwa gazowego 
przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy, 
2) dostarczenia paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD),  
3) dostarczać Zamawiającemu Paliwo Gazowe przez cały okres trwania Umowy. 
4) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń oraz do 
udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego dla 
każdego z punktów objętych umową. 
5) posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Urząd 
Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Prawo energetyczne Dz.U. z 2021, poz. 716 z późn. zm.)  
6) posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub 
posiadania umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 
dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego. 
 
2. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 


