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Dotyczy: postępowanie na wyłonienie dostawcy gazu ziemnego  

 

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Rypinie w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na dostawy 

gazu ziemnego  wyjaśnia i odpowiada  na pytania.  

 

 

 

 

1. Jaką Zamawiający posiada taryfę? BW-7, OSD W-7B.1 

 

2. Ile jest punktów poboru?    Jeden 

 

3. Czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy? Czy może jest to pierwsze 

podłączenie? Instalacja pracuje od 2015, pierwsza zmiana sprzedawcy  

 

4. Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucji? PSG 

 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej netto w przypadku 

niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, zmieniających stawki podatku 

VAT, podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa? NIE 
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6.      Czy postępowanie dotyczy umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję gazu 

wysokometanowego typu E? TAK 

7 .     Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną? 

NIE 

8.      Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? TAK 

9.      Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka 

podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? NIE 

10.      Wykonawca prosi o podanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? 

PSG 

11.      Czy postępowanie dotyczy jednego punktu poboru gazu? TAK 

12.      Do jakiej grupy taryfowej jest zakwalifikowany punkt poboru gazu objęty 

postępowaniem. BW-7 

13.      Czy ofertę Wykonawca powinien przygotować na swoim formularzu 

ofertowym? TAK 

14.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej paliwa gazowego 

do 5 miejsc po przecinku? A ceny jednostkowej za abonament do 2 miejsc po 

przecinku? TAK 

15.   Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy był zgodny zgodnie z 

okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego? TAK 

16.   Kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego u Państwa? PGNiG 

17.   Czy aktualnie obowiązujące umowy na dostawę paliwa gazowego zawarte są na 

czas określony czy na czas nieokreślony?  Czy wymagają wypowiedzenia? Jaki jest 

okres wypowiedzenia? Po czyjej stronie należy wypowiedzenie umowy? Umowa na 

czas nieokreślony, wypowiedzenie przez każdą ze stron do 15 IX danego roku. 

18.   Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku 

ustawowej zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są 

korzystne  dla Zamawiającego? TAK 

19.   Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie 

trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy 

Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna? TAK 

20.   Czy Zamawiający akceptuje aby w formularzu ofertowym podać tylko i wyłącznie 

stawkę opłaty za paliwo gazowe ( zł/kWh) oraz stawkę opłaty abonamentowej 

(zł/mc)? TAK 

Wykonawca wyjaśnia, że stawki opłat dystrybucyjnych będą naliczane zgodnie z 

obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
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21.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w 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? NIE 

22.   Czy w formularzu należy ofertowym należy przyjąć szacunkowe zużycie gazu w 

wysokości 57016640 kWh, czy 57000000 kWh - 57000000 kWh 

23.   Czy Zamawiający akceptuje 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia 

faktury? TAK 

 


