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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
 

do postępowania pn.:  
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) 

 do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi 
 
 
Pytanie 1: 

Wykonawca prosi o udostępnienie załączników do SWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 1:  

Dokumenty w formie edytowalnej zostaną umieszczone na stronie internetowej BIP MZŻ pod 

adresem: 

https://mzz.lodz.pl/bip/zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl/  

oraz na miniportalu pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30993bdc-df64-4429-9b05-2346b79d12f7  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Odpowiedź 2:  

Tak, będzie możliwe zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

 

Pytanie 3: 

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

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź 3:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej  

z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Pytanie 4: 

Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto 

będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów? 

Odpowiedź 4: 

Obecne umowy nie wymagają wypowiedzenia. 

 

Pytanie 5: 

Wykonawca prosi o informację kto jest obecnie Sprzedawcą dla wszystkich PPG objętych 

postępowaniem. 

Odpowiedź 5:  

Obecnie Sprzedawcą dla wszystkich PPG objętych postępowaniem jest firma:  

Po Prostu Energia S.A. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 

 

Pytanie 6: 

Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG 

objętych postępowaniem. 

https://mzz.lodz.pl/bip/zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30993bdc-df64-4429-9b05-2346b79d12f7
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Odpowiedź 6:  

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

 

Pytanie 7: 

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 7:  

Wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem leżą na terenie miasta Łodzi  

i należą do właściwego dla miasta Łodzi obszaru taryfowego OSD. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu? 

Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 

/programów lojalnościowych?  

Odpowiedź 8:  

Nie, Zamawiający nie ma zawartych ww umów/aneksów. 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego nastąpi 

zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.? W przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić 

do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw 

paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami 

wynikającymi z IRiESD. W związku z powyższym nie jest możliwe rozpoczęcie dostawy paliwa 

gazowego od daty zawarcia umowy. 

Odpowiedź 9:  

Tak, Zamawiający jest świadomy powyższego. Rozpoczęcie dostawy paliwa gazowego jest planowane 

od 01.02.2022 r. a nie od daty zawarcia umowy. 

 

Pytanie 10: 

Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie 

dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie 

procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego). 

 

Odpowiedź 10:  

Wykonawca akceptuje, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów 

na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 

Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego). 

 

Pytanie 11: 

Wykonawca prosi o rozbicie wolumenu dla taryfy BW-5 na poszczególne miesiące. 
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Odpowiedź 11: 

Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć zapotrzebowania na paliwo gazowe w ramach taryfy BW-5 

w rozbiciu na poszczególne miesiące. 

 

Pytanie 12: 

Wykonawca prosi o dokładną 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 12:  

Wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem leżą na terenie miasta Łodzi  

i należą do właściwego dla miasta Łodzi obszaru taryfowego OSD. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu? 

Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 

/programów lojalnościowych? 

Odpowiedź 13:  

Nie, Zamawiający nie ma zawartych ww umów/aneksów. 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego nastąpi 

zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.? W przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić 

do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw 

paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami 

wynikającymi z IRiESD. W związku z powyższym nie jest możliwe rozpoczęcie dostawy paliwa 

gazowego od daty zawarcia umowy. 

Odpowiedź 14:  

Tak, Zamawiający jest świadomy powyższego. Rozpoczęcie dostawy paliwa gazowego jest planowane 

od 01.02.2022 r. a nie od daty zawarcia umowy. 

 

Pytanie 15: 

Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie 

dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie 

procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego) 

 

 

Odpowiedź 15: 

Wykonawca akceptuje, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów 

na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany 

Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego). 
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Pytanie 16: 

Czy Zamawiający jest świadomy, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12 

miesięcy spowoduje to, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla umowy 

krótkoterminowej? Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym 

pobór paliwa gazowego następuje z mocą umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej 

dystrybucyjnej doliczony zostanie odpowiedni współczynnik korygujący. W związku z powyższym 

stawki opłaty dystrybucyjnej stałej na fakturze w niektórych miesiącach będą wyższe niż te 

przedstawione w Formularzu ofertowym / cenowym. 

Odpowiedź 16:  

Tak, Zamawiający jest świadomy powyższego. 

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia 

Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie  paliwa gazowego? 

Odpowiedź 17:  

Tak, Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy. W przypadku przekroczenia Zamawiający 

zapłaci za rzeczywiste zużycie  paliwa gazowego. 

 

Pytanie 18: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu umowy, które 

to zmiany będą miały wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

za wykonanie umowy? 

Odpowiedź 18: 

Tak, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, ale nie więcej niż  

o wartości bezpośrednio wynikające ze stosownych zmian przepisów prawa. 

 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy 

wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora? Wyjaśniamy, że jako 

Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD 

jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres. 

Odpowiedź 19: 

Tak, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, ale nie więcej niż  

o wartości bezpośrednio wynikające ze stosownych zmian cennika URE / taryfy operatora. 

 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 

podatku VAT? 

Odpowiedź 20: 

Tak, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, ale nie więcej niż  

o wartości bezpośrednio wynikające ze stosownych zmian stawki podatku VAT. 

 

Pytanie 21: 

Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki ePUAP na którą ma zostać wysłana oferta. 
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Odpowiedź 21: 

Sposób składania ofert został opisany w rozdziale XVII SWZ - Sposób oraz termin składania ofert. 

 

 

 
 


