
 
 

Łódź, dnia 13 stycznia 2022r. 
 

 

 

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

obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi”. 

 

 

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 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Odpowiedź:  

Tak, będzie możliwe zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

 

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

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź: 

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

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

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

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki 

jest ich okres wypowiedzenia? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie ma zawartych ww umów/aneksów. 

 

4. Dot. pkt SWZ - Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualne 

zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być w zakresie do +/-10% 

wolumenu podstawowego 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.  

 

5. Dot. Rozdz. VI SWZ – 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. 

Zatem z uwagi na termin otwarcia ofert zaplanowany na 17 stycznia 2022 roku, a także terminy wynikające  

z Prawa Zamówień Publicznych oraz IRiESD rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa gazowego od 1 lutego 

2022 roku jest niemożliwe. Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw od 1 marca 2022 roku 

na 2 miesiące.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zezwala na wprowadzanie zmian.  

 

6. Dot. Rozdz. VI SWZ - 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: 

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). 

 

7. Formularz cenowy, Część 1 – Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację danych w kolumnie nr  

1 formularza cenowego dla opłaty abonamentowej oraz stawki opłaty stałej Taryfy -BW-2.12T  - dotyczy 

zapisu „* 3 miesiące”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w formularzu cenowym we wskazanej pozycji. Do pobrania nowy 

formularz cenowy. 

 

8. Formularz cenowy, Część 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację danych w kolumnie nr  

1 formularza cenowego dla stawki opłaty sieciowej – stałej w zakresie zapisu: „640 dni”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w formularzu cenowym we wskazanej pozycji. Do pobrania nowy 

formularz cenowy.  

 

9. Formularz ofertowy pkt 11 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie pkt 11 w formularzu 

ofertowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zezwala na wprowadzanie zmian w formularzu cenowym we wskazanej pozycji. 

 

10. Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla poszczególnych 

punktów poboru gazu objętych postępowaniem? 

Odpowiedź: 

Wszystkie obecnie obowiązujące umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego zawarte są na czas 

oznaczony do dnia 31.01.2022 i ulegają rozwiązaniu z końcem terminu obowiązania. 

 

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

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

Odpowiedź: 



Wszystkie obecnie obowiązujące umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego zawarte są na czas 

oznaczony do dnia 31.01.2022 i ulegają rozwiązaniu z końcem terminu obowiązania. Nie wymagają 

wypowiedzenia.  

 

12. 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: 

Wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem leżą na terenie miasta Łodzi i należą do właściwego 

dla miasta Łodzi obszaru taryfowego OSD. 

 

13. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy moce umowne wskazane w kWh/h są poprawne i zgodne  

z aktualnie obowiązującymi mocami umownymi, które widnieją na fakturach VAT? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia moc w formularzu cenowym dla części 2, tj.  1 punkt * 2 miesiące * 176 kWh/h * 59 

dni = 20 768. Do pobrania nowy formularz cenowy. 

 

14. Czy w przypadku rozbieżności Wykonawca ma przyjąć moc umowną obowiązującą czy moc 

umowną wskazaną w dokumentacji postępowania? Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy 

umownej odbywa się na zasadach określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i za zgodą 

OSD?  

Odpowiedź: 

Wykonawca ma przyjąć moc umowną obowiązującą. 

 

15. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry 

dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy i numery punktów poboru, grupy taryfowe są 

zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego? 

Odpowiedź: 

Tak, są zgodne.  

Zamawiający wprowadza zmianę w formularzu cenowym w części 2 – było 180, jest 176. Do pobrania nowy 

formularz cenowy. 

 

16. Wykonawca prosi o informację, czy w przypadku grup taryfowych W-2.12T oraz W-3.12T 

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

Wykonawca wyjaśnia, że w grupach taryfowych, w których nazwa kończy się oznaczeniem „12T”, Odbiorca 

dokonuje Odczytu Odbiorcy w wybranym przez siebie dniu w każdym Miesiącu umownym i przekazuje 

Sprzedawcy taki odczyt, przy czym Odczyt Odbiorcy powinien być dokonany i przekazany Sprzedawcy do 

ostatniego dnia każdego miesiąca umownego. W przypadku nieprzekazania Odczytu Odbiorcy Sprzedawca 

dokonuje szacowania zużycia na ostatni dzień dla danego miesiąca umownego. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający będzie dokonywał odczytów i przekazywał się do Wykonawcy.  

 

 

17. 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: 

Tak, Zamawiający jest świadomy. 

 

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe były wyrażone  maksymalnie do pięciu 

miejsc po przecinku?. Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora 

(np. stawki opłat sieciowej zmiennej podane są w gr/KWh) jak i Sprzedawcy. Taki zapis będzie korzystniejszy 

dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii  podawane są w zł za 

MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 

W związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej na fakturze w niektórych miesiącach będą 

wyższe niż te przedstawione w Formularzu ofertowym / cenowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

19. Dot. rozdz. XXIV pkt 2 - Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów  tak, aby zmiana ceny  

w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie 

wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również 

Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest 

naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. 

stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany 

stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania. 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się możliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian opłat dystrybucyjnych w przypadku 

zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dopuszcza się możliwość 

zmian ceny ofertowych o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami w przypadku 

zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o 

efektywności energetycznej. 

 

20. Dot. rozdz. XXIV pkt 2.4. - Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby 

ewentualne zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być w zakresie 

do +/-10% wolumenu podstawowego 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.  

 

21. Wykonawca informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 

warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 17 stycznia 2021 roku (dalej „Rozporządzenie”) - od dnia 

1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku VAT stosuje się do 



dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) i 

energii cieplnej. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie dokumentacji postępowania, w tym 

Formularza ofertowego do nowych stawek podatku VAT zgodnie z Rozporządzeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 
 
 
 
 


