
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.07.2022r. 

1. Wykonawca prosi o ujednolicenie dat (okres obowiązywania umowy) w 

dokumentacji. Aktualnie wskazane zostały 3 różne terminy. Mowa o 

projektowanych postanowieniach umowy oraz wykazie punktów poboru. 

AD.1 Umowa obowiązuje w okresie od 01.09.2022r.  do 31.12.2022r. 

Zamawiający uwzględnił zmiany w pliku 

Zalacznik_nr_1b_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy_3_26.07.2022r. 

zmieniono treść § 4 

1. Prognozowana ilość paliwa gazowego dostarczona w okresie 4 miesięcy 

począwszy od 01.09.2022 godz. 6:00 nie wcześniej jednak niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy wynosi  _______________ 

kWh i dotyczy PPG wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

zmieniono treść § 8 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 4 miesięcy z zastrzeżeniem, iż 

rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego rozpocznie się od dnia 01.09.2022 godz. 

6.00 lecz nie wcześniej niż po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany 

sprzedawcy, która zostanie wszczęta przez Wykonawcę z dniem podpisania 

umowy. 

Zamawiający dokonał zmian w pliku Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru 

gazu_26.07.2022r.:  

Zmieniono wartość w kolumnie „Ilość miesięcy  w okresie trwania umowy [rok]” na 4 

miesiące. 

2.  Wykonawca prosi o udostępnienie oświadczeń dot. ochrony taryfowej.  

AD. 2 Zamawiający zamieścił oświadczenia pod zapytaniem ofertowym. 

3.  Wykonawca prosi o informację, czy wskazane w dok. dane dot. punktów 

poboru, tj. numer PPG, grupa taryfowa, są zgodne z danymi z aktualnych faktur 

wystawianych przez obecnego sprzedawcę? 

 AD.3 Zamawiający dokonał weryfikacji PPG przed wszczęciem postepowania 

4.  Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem 

zapotrzebowania podstawowego na energię elektryczną do poziomu max +/- 

10% 

AD.4 Zmawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

5.  Wykonawca prosi o informację, czy rozliczenie grupy taryfowej W-3.6 może 

następować w cyklu 2-miesięcznym, zgodnie z harmonogramem odczytowym 

OSD? 

W przypadku chęci rozliczania się co jeden miesiąc, Zamawiający zobowiązany 

będzie do przekazywania odczytów Wykonawcy regularnie wraz z każdym 



miesiącem. Wykonawca zwraca również uwagę na inną opłatę abonamentową w 

przypadku W-3.6 oraz W-3.12T 

AD.5 Zmawiający wymaga dokonania rozliczeń wg terminów stosowanych przez OSD 

6.  Dotyczy projektowanych postanowień umowy, par. 8 ust. 10: 

Pkt 2 – proszę o zmniejszenie kary do 5 % 

Pkt 5 - proszę o zmniejszenie kary do 50 zł 

AD. 6 Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Zmiany zostały uwzględnione 

w pliku Zalacznik_nr_1b_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy_3_26.07.2022r. 

 


