Departament Zarządzania Sprzedażą
i Obsługi Klienta
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

Gmina Grębów,
ul. Rynek 1,
39-410 Grębów

Tel.: +48 885 250 367
przetargiod@pgnig.pl

Wasz znak: ZSO.ZP.26.08.2021
Warszawa, 18.11.2021 r.
Szanowni Państwo,

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w związku z Państwa ogłoszeniem w sprawie postępowania
pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Prof.
Stanisława Bąka w Grębowie”, przekazuje treść pytań:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę 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?
4. Dot. rozdz. II zapytania – Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem
rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową
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5. 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.
6. 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.
7. Wykonawca prosi o wskazanie aktualnych numerów identyfikacyjnych Punktów wyjścia
nadanych przez OSD dla wszystkich PPG objętych postępowaniem. Numery te winne
być zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę
na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).
8. Wykonawca prosi o podanie mocy umownych dla każdego ppg.
9. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry
dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe
są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego?
10. W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy
do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących
u OSD?
11. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez
Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy
taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy
w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat
dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez
OSD w danym okresie rozliczeniowym?
Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz
dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi
dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których
został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
12. Wykonawca prosi o podanie terminu płatności faktur. Czy Zamawiający wyraża zgodę,
aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury?
13. 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.
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty w wersji elektronicznej na
wskazany przez Zamawiającego adres email?
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