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BKŚ.I.032.1.2021 

       WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa 

dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu, na potrzeby 

obiektów Gminy Oleśnica” 

 

 Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie nr 1. 

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną ?  

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie nr 2.  

Wykonawca prosi o wskazanie regionu Polskiej Spółki Gazownictwa, do którego przynależą 

wszystkie punkty objęte postępowaniem. 

Odpowiedź: 

Region świętokrzyski  

Pytanie nr 3. 

Czy numer identyfikacyjny punktu wyjścia nadany przez OSD i wskazany przez 

Zamawiającego w załączniku nr 1 jest zgodny z numerem punktu wyjścia umieszczonym 

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. 

Odpowiedź: 

Tak, numer identyfikacyjny punktu wyjścia nadany przez OSD i wskazany przez 

Zamawiającego w załączniku nr 1 jest zgodny z numerem punktu wyjścia umieszczonym 

przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy 

(fakturach VAT). 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych  

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

wskazanych w zapytaniu ofertowym ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych. 



 

Pytanie nr 5. 

Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie lub zmniejszenie łącznego wolumenu 

paliwa gazowego było maksymalne do 10% szacunkowego wolumenu podstawowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis, tj. zwiększenie lub zmniejszenie 

łącznego wolumenu paliwa gazowego było maksymalne do 10% szacunkowego wolumenu 

podstawowego. 

Pytanie nr 6. 

Wykonawca prosi o wskazanie dokładnej daty rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego. 

Wykonawca zwraca uwagę iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

rozdział 13,  pkt. 13.4, ppkt. 13.4.1 Zleceniodawca Usługi Dystrybucji składa Pojedyncze 

Zlecenie Dystrybucji nie wcześniej i nie później niż na 14 dni przed wnioskowanym w tym 

PZD terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji. W związku z tym Wykonawca 

proponuje zapis „Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, natomiast świadczenie 

kompleksowej dostawy paliwa gazowego będzie od dnia 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r. po 

skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis, tj. „Umowa obowiązuje od dnia jej 

zawarcia, natomiast świadczenie kompleksowej dostawy paliwa gazowego będzie od dnia 

01.03.2021 r. do 31.12.2022 r. po skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego”. 

Pytanie nr 7. 

Wykonawca prosi aby termin płatności wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis, tj. termin płatności 14 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 

Pytanie nr 8. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej 
zmiany podatku VAT? 
 
Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz 
zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej 
Taryfy Operatora? Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z  zapisami ustawy Prawo 
Energetyczne  i rozporządzeń wykonawczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwami gazowymi (Dz. U. 2013.820) § 29 ust4)  przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie 
obrotu paliwem gazowym w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 



Energetyki nowej Taryfy OSD jest zobowiązane stosować aktualne stawki opłat stawek 
dystrybucyjnych przez cały okres. 
 
Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 10. 

Wykonawca prosi o weryfikację podanej ilości miesięcy tj. 24 w formularzu cenowym – 
załącznik nr. 2A, wyjaśniamy, że zgodnie z zapytaniem maksymalny okres obowiązywania 
umowy to 31.12.2022 r.  
 
Odpowiedź: 

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2A. 

Pytanie nr 11. 

Proszę o weryfikację podanej grupy taryfowej dla punktu poboru gazu o nr. 005046532, czy 

została podana poprawnie ( Formularz cenowy oraz załącznik nr. 1)? 

Odpowiedź: 

W załączeniu poprawiony załącznik nr 1. 

 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

                    /-/ mgr Leszek Juda 

 


