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Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) 

do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt” 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ 

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP00187443/01 

pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do 

nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”, Zamawiający na podstawie 

art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

Pytanie 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 na Pytanie 1: 

Zamawiający nie oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo 

gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 

na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202). 
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Pytanie 2: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 oraz w przypadku kiedy nie cały 

wolumen podlega ochronie taryfowej, prosimy o podział formularza cenowego, tak 

aby Wykonawca mógł podać ceny za paliwo gazowe dla wolumenu podlegającego 

chronię taryfowej i inną cenę dla wolumenu nie podlegającego ochronie taryfowej. 

Odpowiedź na Pytanie 2: 

Zamawiający nie podlega ochronie taryfowej. 

Pytanie 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 31-12-2022 r. 

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 na Pytanie 3: 

Zamawiający nie podlega ochronie taryfowej. 

Pytanie 4: 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 (tj. informacji, iż punkty objęte 

postępowaniem podlegają ochronie taryfowej), prosimy o informacje, czy 

Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis: 

„Ustalenie wysokości opłat należnych Sprzedawcy z tytułu dostarczania Paliwa 

gazowego dokonywane będzie według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń 

określonych szczegółowo w odpowiedniej Taryfie i w Umowie kompleksowej w ten 

sposób, że: 

1) paliwo gazowe pobrane w danym Okresie rozliczeniowym na potrzeby zużycia w 

gospodarstwach domowych, zgodnie z Oświadczeniem ustawowym będzie 

rozliczone według cen i stawek opłat określonych w Taryfie stosowanej dla 

odbiorców w gospodarstwie domowym; 

2) ilość Paliwa gazowego [kWh] pobrana na potrzeby zużycia w gospodarstwach 

domowych ustalana jest na podstawie wskaźnika procentowego określonego w 

Oświadczeniu ustawowym; 

3) pozostałe Paliwo gazowe pobrane w danym Okresie rozliczeniowym będzie 

rozliczane według cen i stawek opłat określonych w Załączniku nr ……… do Umowy 

oraz Taryfie stosowanej dla odbiorców innych niż odbiorcy Paliw gazowych w 

gospodarstwach domowych (cennik); 

4) Sprzedawca będzie pobierał opłatę abonamentową według stawek określonych w 

Taryfie stosowanej dla odbiorców gospodarstwie domowym; 

5) opłata handlowa przewidziana w Taryfie stosowanej dla odbiorców innych niż 

odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych (cennik), nie będzie 

pobierana. 



6) zmiana ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej nastąpi 

w przypadku zmiany Taryfy  stosowanej dla odbiorców w gospodarstwie domowym 

zatwierdzonej przez Prezesa URE.” 

Odpowiedź na Pytanie 4: 

Zamawiający nie podlega ochronie taryfowej. 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający jest świadom, że Wykonawca jest zobligowany do stosowania 

aktualnych stawek VAT na dzień składnia oferty? W ramach Rządowej Tarczy 

Antyinflacyjnej od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. została obniżona stawka podatku VAT 

na gaz ziemny na 0%. 

Odpowiedź na Pytanie 5: 

Zamawiający jest tego świadomy. Zamawiający będzie rozliczał każdorazową fakturę 

na podstawie aktualnego, obowiązującego na dany okres rozliczeniowy podatku Vat.  

Pytanie 6: 

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego ? 

Odpowiedź na Pytanie 6: 

Do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 

akcyzowego. 

Pytanie 7: 

Prosimy o podanie od kiedy ma obowiązywać umowy. 

Warunkiem do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. 

Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z IRiESD wspomniane zgłoszenie 

powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem 

rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego w przypadku zmiany sprzedawcy lub na 14 

dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez dotychczasowego 

sprzedawcę. 

Odpowiedź na Pytanie 7: 

Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania przez okres 18 miesięcy, jednak 

nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu zmiany sprzedawcy u Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

  



Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź na Pytanie 8: 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Pytanie 9: 

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 na Pytanie 9: 

Zamawiający informuje, że nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 

oraz nie jest członkiem programów lojalnościowych. 

Pytanie 10: 

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 na Pytanie 10: 

Obszary taryfowe OSD: 

1. punkt poboru gazu Parzniew, ul. Przyszłości 1, 05-800 Pruszków - obszar 

taryfowy warszawski, 

2. punkt poboru gazu Poznań, ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań - obszar 

taryfowy poznański, 

punkt poboru gazu Poznań, ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznań - obszar 

taryfowy poznański, 

3. punkt poboru gazu Zabierzów, ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów - obszar 

taryfowy tarnowski. 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa 

gazowego? 

Odpowiedź na Pytanie 11: 

Zamawiający sam będzie kontrolował wartość umowy, a w przypadku przekroczenia 

wartości umowy zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. 

  



Pytanie 12: 

Prosimy o podanie adresu skrzynki ePUAP, na który ma zostać wysłana oferta. 

Odpowiedź na Pytanie 12: 

Adres ePUAP Zamawiającego: /KCHZ/SkrytkaESP. Zamawiający sugeruje złożenie 

oferty przez dostępne na miniPortalu formularze komunikacji przekierowujące na 

ePuap. 

Pytanie 13: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmniejszenie prawa opcji z 20% na 10%. 

Odpowiedź na Pytanie 13: 

Zamawiający zmniejszy prawo opcji z 20% na 10%. Zamawiający dokona 

odpowiedniej modyfikacji treści SWZ i postanowień umowy w tym zakresie. 

Pytanie 14: 

Dot.: §8 ust. 3 Załącznika nr 2 - Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu na treść: 

„Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego, w tym w szczególności naliczanie przez 

Wykonawcę wszystkich opłat związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy nastąpi 

nie wcześniej niż po pozytywnym rozwiązaniu dotychczasowych umów na 

kompleksową dostawę gazu ziemnego, których Zamawiający jest stroną oraz po 

skutecznym zgłoszeniu nowej umowy do OSD.” 

Odpowiedź na Pytanie 14: 

Zamawiający dokona modyfikacji zapisu §8 ust. 3 Załącznika nr 2 na wyżej 

proponowany. 

Pytanie 15: 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §11 ust. 4 Załącznika nr 2. 

Odpowiedź na Pytanie 15: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

Pytanie 16: 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §11 ust. 5 Załącznika nr 2. 

Odpowiedź na Pytanie 16: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

  



Pytanie 17: 

Dot. : §12 ust. 4 Załącznika nr 2 - prosimy o dodanie zapisu, że zmiana ilości 

punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu określonego w 

SWZ. 

Odpowiedź na Pytanie 17: 

Zamawiający uzupełni treść §12 ust. 4 Załącznika nr 2 o wyżej proponowany zapis. 

Pytanie 18: 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §12 ust. 7 Załącznika nr 2. 

Odpowiedź na Pytanie 18: 

Zamawiający usuwa zapis §12 ust. 7 z Załącznika nr 2. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził następujące zmiany w treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1. SWZ, Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.2 otrzymuje odpowiednio następujące 

brzmienie: 

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do podwyższenia 

o 10% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia - tj. maksymalnej ilości 

zamawianego paliwa gazowego wskazanej w pkt 3.1, a wskutek tego wszystkich 

z tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w 

Załączniku nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

dodania i usunięcia punktu odbioru oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu, w 

taki sposób, który może powodować zwiększenie maksymalnej wartości umowy o 

nie więcej niż 10%. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie 

dodatkowych 10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga 

podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji realizowane jest 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie 

skorzystania z prawa opcji. Zamawiający korzystając z prawa opcji złoży 

Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z 

powyższego prawa w określonym przez niego zakresie oraz przedstawi 

Wykonawcy aktualizację Załącznika nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu 

zamówienia. 

2. SWZ, Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy, §4 ust. 9 otrzymuje 

odpowiednio następujące brzmienie: 

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do podwyższenia 

o 10% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia - tj. maksymalnej ilości 

zamawianego paliwa gazowego wskazanej w ust. 8, a wskutek tego wszystkich z 

tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku 

nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dodania i 

usunięcia punktu odbioru oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu, w taki 



sposób, który może powodować zwiększenie maksymalnej wartości umowy o nie 

więcej niż 10%. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie 

dodatkowych 10% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga 

podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji realizowane jest 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie 

skorzystania z prawa opcji. Zamawiający korzystając z prawa opcji złoży 

Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z 

powyższego prawa w określonym przez niego zakresie oraz przedstawi 

Wykonawcy aktualizację Załącznika nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu 

zamówienia. 

3. SWZ, Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy, §8 ust. 3 otrzymuje 

odpowiednio następujące brzmienie: 

Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego, w tym w szczególności naliczanie przez 

Wykonawcę wszystkich opłat związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy 

nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym rozwiązaniu dotychczasowych umów na 

kompleksową dostawę gazu ziemnego, których Zamawiający jest stroną oraz po 

skutecznym zgłoszeniu nowej umowy do OSD. 

4. SWZ, Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy, §12 ust. 3 otrzymuje 

odpowiednio następujące brzmienie: 

Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego lub wielokrotnego zwiększenia 

lub zmniejszenia łącznej maksymalnej ilości paliwa gazowego dostarczanego w 

okresie realizacji Umowy wskazanego w § 4 ust. 8 Umowy, w przypadku 

wystąpienia zwiększonego lub zmniejszenia zapotrzebowania w obiektach 

właściwych dla Zamawiającego w stosunku do ilości określonych w treści 

Załącznika nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

zmiany maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy 

lub § 9 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość zmian nie przekroczy 

10% wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy lub § 9 ust. 2 

Umowy. 

5. SWZ, Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy, §12 ust. 4 otrzymuje 

odpowiednio następujące brzmienie: 

Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany miejsca 

świadczenia dostaw lub likwidacji miejsca świadczenia dostaw lub utworzenia 

nowego miejsca świadczenia dostaw wraz z odpowiednim określeniem 

wszystkich parametrów miejsca dostawy - punktów odbioru wskazanych w 

Załączniku nr 2 do Umowy oraz pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 

potrzeb Zamawiającego w tym zakresie z uwagi na: zmniejszenie lub zwiększenie 

zapotrzebowania na paliwo gazowe względem zakresu przewidywanego w 

Załączniku nr 2 do Umowy, zmiany w sposobie organizacji, strukturze organizacji 

lub zasad prawnych regulujących funkcjonowanie danego Zamawiającego, 

powodującej w szczególności konieczność utworzenia lokalizacji dostaw 

niewymienionej w Załączniku nr 2 do Umowy, połączenia lub zniesienia lokalizacji 

dostaw wymienionej w Załączniku nr 2 do Umowy, w zakresie w jakim po 

ujawnieniu się przedmiotowych potrzeb Zamawiającego, zmiany miejsca dostaw 

lub utworzenie miejsca dostaw lub likwidacji miejsca dostaw będą niezbędne do 



prawidłowej i celowej realizacji Umowy, a zmiana ta nie powoduje zmiany 

poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub 

w § 9 ust. 2 Umowy oraz zmian cen jednostkowych na inne niż wskazane w 

Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana taryfy może spowodować 

zmianę cen jednostkowych na wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy dla nowej 

taryfy. 

Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu 

określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 

6.  SWZ, Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy – wykreśla się §12 

ust. 7. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania Ofert nie uległ 

zmianie. 

Przewodniczący 

Komisji przetargowej 

Marcin Czajka 


