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W dniu 04 czerwca 2019r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Sosnowcu wpłynęły następujące pytania na które udzieliliśmy następujących 
odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1 : 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą 
korespondencyjną? 
 
Odpowiedź : 
Tak 

 
Pytanie nr 2  
Wykonawca prosi o informację, kto jest obecnym Sprzedawcą paliwa gazowego? 
 
Odpowiedź : 
 Obecnym sprzedawcą paliwa gazowego jest EWE Polska Sp. z o.o. 
 
Pytanie nr 3 
Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas 
nieokreślony?  Czy wymagają wypowiedzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia? 
Po czyjej stronie należy wypowiedzenie umowy? 
 
Odpowiedź : 
Obecnie zawarte są umowy na czas określony nie wymagające wypowiedzenia. 
 
 
 
 



Pytanie nr 4 
Wykonawca prosi o informacje, kto pełni funkcję Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, czy jest to Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.? 
 
Odpowiedź : 
Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucji paliwa gazowego jest  
PSG Sp z o.o. 
 
 
Pytanie nr 5 
Wykonawca prosi o podanie numerów punktu wyjścia (punktu poboru), które 
są wskazane na fakturach od obecnego Sprzedawcy, wraz z grupami taryfowymi 
Sprzedawcy. 
 
Odpowiedź : 
Grupa taryfowa sprzedawcy W-3,6 punkt poboru PL0030457565 
Grupa taryfowa sprzedawcy W-4    punkt poboru PL0030457566 
Grupa taryfowa sprzedawcy W-5    punkt poboru PL0031342970 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych  
od Wykonawcy zmian przepisów prawa? W szczególności mowa o zmianie 
wysokości: podatku VAT, stawek sieciowych taryfy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) 
 
Odpowiedź : 
Tak. 
 
Pytanie nr 7 
Wykonawca informuje, że procedura zmiany sprzedawcy trwa co najmniej 21 dni,  
w związku z tym Wykonawca może nie zdążyć ze zmianą sprzedawcy w terminie  
od 01.07.19 r. w związku z tym prosimy do zmianę terminu rozpoczęcia dostaw 
paliwa gazowego na 01.08.2019 r. jednak nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi 
zgody na powyższe, Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że rozpoczęcie dostaw 
nastąpi „nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy”. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu rozpoczęcia dostaw, 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie zapisu proponowanego przez 
Wykonawcę w brzmieniu „nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy”. 
 



Pytanie nr 8 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ilu punktów poboru dotyczy zapytanie ofertowe. 
Wskazane zostały 3 grupy taryfowe oraz 2 adresy punktu odbioru. Czy w lokalizacji 
41-200 Sosnowiec, Klimontowska 21, zamontowane są 2 gazomierze (rozliczane  
w grupach W-3.6 oraz W-4), oraz w lokalizacji 41-216 Sosnowiec, Wiejska 160, 
zamontowany jest jeden gazomierz, rozliczany w taryfie W-5? 
 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający potwierdza, zapytanie ofertowe dotyczy trzech grup taryfowych 
zlokalizowanych jak poniżej: 
a. lokalizacja 41-200 Sosnowiec ul. Klimontowska 21- taryfa W-3,6 i W – 4 
b. lokalizacja 41-216 Sosnowiec ul. Wiejska 160 taryfa W-5 ( grupa taryfowa 

wg sprzedawcy i W-5.1 wg taryfy operatora) 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy gr. taryfowej W-5 - Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku 
przekroczenia Mocy umownej, zostanie wystawiona opłata z tytułu przekroczenia 
obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu 
niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na zasadach wynikających 
z Taryfy Operatora, IRiESD”? 
 
Odpowiedź : 
Tak. 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy gr. taryfowej W-5 – Wykonawca prosi o podanie aktualnie obowiązującej 
mocy godzinowej [kWh/h] – informacja powinna być dostępna na fakturach 
wystawianych przez obecnego Sprzedawcę. 
 
Odpowiedź : 
Obowiązująca moc umowna wynosi 197 kWh/h 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy gr. taryfowej W-5 - Wykonawca prosi o podanie zapotrzebowania na paliwo 
gazowe (343 864 kWh) w rozbiciu na miesiące. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający szacuje na podstawie dotychczasowego zużycia zapotrzebowanie  
na paliwo gazowe wg poniższej tabeli: 
Miesiąc  Szacowane zużycie paliwa gazowego w kWh 
styczeń 45.842 kWh 



luty 23 497 kWh 
marzec 12 078 kWh 
kwiecień 14 236 kWh 
maj   6 014 kWh 
czerwiec   2 839 kWh 
lipiec   3 072 kWh 
sierpień   2 921 kWh 
wrzesień   2 949 kWh 
październik   7 294 kWh 
listopad 19 380 kWh 
grudzień 31 810 kWh 
styczeń 45.842 kWh 
luty 23 497 kWh 
marzec 12 078 kWh 
kwiecień 14 236 kWh 
maj   6 014 kWh 
czerwiec   2 839 kWh 
lipiec   3 072 kWh 
sierpień   2 921 kWh 
wrzesień   2 949 kWh 
październik   7 294 kWh 
listopad 19 380 kWh 
grudzień 31 810 kWh 
 
 

 
Pytanie nr 12 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt III OPZ ppkt 3 na wskazany „Podstawą 
zapłaty będzie faktura w wersji elektronicznej lub papierowej, wystawiona przez 
Sprzedawcę z 14-dniowym terminem płatności, licząc od daty wystawienia.” 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 13 
Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 
Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru 
Zamawiającego) usługa dystrybucji? 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. 
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      Komendant Miejski 
      Państwowej Straży Pożarnej  
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