
 

 

 Łódź, dnia 04 marca 2022 r.  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do 

obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.7.2022.T”.  

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z poźn. 

zm.) Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że wpłynął do zamawiającego wniosek z pytaniami 

dotyczącymi SWZ i prowadzonego postępowania. Poniżej podaję treść pytań wraz z odpowiedzią: 

 

 

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. z2022 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?  Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod 

warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do dokumentacji 

przetargowej na etapie ogłaszania przetargu. 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje zastosowania ceny  jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie  

z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie i zobowiązuje się do złożenia oświadczenia.  

 

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, Wykonawca prosi o wyodrębnianie punktów 

poboru podlegających ochronie taryfowej oraz te poza rozliczeniem taryfowym, tak aby Wykonawca mógł 

w formularzu ofertowym podać cenę taryfową dla punktów podlegających ochronie.  

Odpowiedź 

Wszystkie punkty poboru wskazane przez Zamawiającego podlegają ochronie taryfowej. 

 

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 31-12-2022r 

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 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz abonament od dnia 01-01-2023r.  

w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE z zastrzeżeniem, że punkty poboru wskazane przez 

Zamawiającego podlegają ochronie taryfowej. 

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i W-2.1 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-1.1 i W-2.1 okres rozliczeniowy, zgodnie  



z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i W-2.1 na 

podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. Zamawiający będzie przekazywał odczyty  

w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazany przez wykonawcę adres mailowy. 

 

5. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na  wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i W-2.1 czy 

Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający będzie przekazywał odczyty w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazany przez 

wykonawcę adres mailowy,  tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc. 

 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy  taryfowej W-3.6 był zgodny 

zgodnie 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). 

Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa taryfa PSG Sp. z o.o. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w okresach dwumiesięcznych. Zamawiający będzie 

przekazywał odczyty w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazany przez wykonawcę adres mailowy,  

tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc. 

 

7. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację,  czy Zamawiający będzie 

przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy 

wynosił jeden miesiąc? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający będzie przekazywał odczyty w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazany przez 

wykonawcę adres mailowy,  tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc. 

 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 na 

podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo 

gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę 

wynikającą w faktur wstępnych? 

Odpowiedź 

Tak, zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 na 

podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo 

gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego 

  

9. Dot. Rozdz. XXIV pkt 2.4 SWZ 

Wykonawca prosi o oddanie zapisu : „Zmiana ilości PPG może być w zakresie +/- 10% wolumenu 

określonego w SWZ”. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z roz. V. 3 i 4 podana wartość wolumenu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W 

przypadku rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie rościł z tego 

tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej energii. Zmiana wolumenu, o 

której mowa w ust. 2 roz. V nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. 

 

 

 

 

 

 



10. Wykonawca prosi o podanie szacowanego wolumenu w okresie trawna umowy osobno dla każdego 

punktu poboru.  

Odpowiedź: 

grupa taryfowa 
OSD 

  

Punkt poboru Adres punktu poboru 
Szacowana ilość gazu w 

okresie 12 miesiecy 
(kWh) TARYFA 

obowiązująca 

BW-1.1 BW-1.12T  żłobek nr 20 ul. Wioślarska 27 2943 

BW-2.1 BW-2-12T  żłobek nr 11 ul. Wierzbowa 13 3907 

BW-2.1 BW-2.12T żłobek nr 1 ul. Sienkiewicza 9 9203 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 2 ul. Chrobrego 16 5764 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 3 ul. Warneńczyka 5/17 4117 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 4 ul. Inowrocławska 5a 5339 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 6 ul. Elsnera 12 7030 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 7 ul. Szpitalna 11 7894 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 10 ul. Karolewska 70/76 3929 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 12 ul. Tokarzewskiego 53 4523 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 13 ul. Rogozińskiego 2 5721 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 14 ul. Pawia 20 5440 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 15 ul. Wapienna 29 5979 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 17 ul. Siarczana 11 5902 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 18 Al. Har. Zatorowców 4 5285 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 19 ul. Tatrzańska 118 3961 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 21 ul. Marusarzówny 9 7176 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 22 Ul .Lelewela 11 3683 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 23 ul. Tatrzańska 27/29 5854 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 24 ul. Rydzowa 7 5204 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 25 ul. Odyńca 35 4635 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 26 ul. Sprinterów 11 5260 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 27 ul. Franciszkańska 167/171 6076 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 28 Al. Wyszyńskiego 102 8061 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 29 ul. Gogola 9 4679 

BW-2.1 BW-2.12T  żłobek nr 30 ul. Łąkowa 1 6471 

BW-3.6 BW-3.12T  żłobek nr 5 ul. Świetlana 11/15 11679 

BW-4 BW-4  żłobek nr 5 ul. Świetlana 11/15 172101 

BW-4 BW-4  żłobek nr 32 ul. Jugosłowiańska 6 34956 

BW-5 BW-5  żłobek nr 3 ul. Warneńczyka 5/17 248 779 

 

 

11. Dot. Formularza ofertowego 

Wykonawca prosi o zmianę stawki VAT na obecnie obowiązującą.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmieni stawki VAT na obecnie obowiązującą, z uwagi na fakt że obecna stawka VAT 

została wprowadzona na określony czas, krótszy niż obowiązywanie umowy. Zamawiający na potrzeby 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i porównanie ofert zastosował stawkę 23 % VAT. 

Ponadto Zamawiający prowadzi ewidencje zaangażowania środków budżetowych i jako jednostka 

budżetowa jesteśmy zobowiązani zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie całości wydatków 

podchodzących z całej 12 – miesięcznej umowy. 

W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać 



będzie cena, z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej  

z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź  

Będzie możliwe zawarcie umowy drogą korespondencyjną 

 

13. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które uniemożliwiają  

zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych  w SWZ? 

Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający nie ma zawartych ww umów/aneksów 

 

14. Wykonawca prosi o podanie aktualnych nr PPG. 

Numery PPG są umieszczone przez sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności 

Odbiorcy (fakturach VAT).  

Odpowiedź 

Aktualne numery PPG wyspecyfikowane są w załączniku nr 3 do SWZ. 

 

15. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePUAP. 

 Odpowiedź:    /MZZ/SkrytkaESP 

 

 


