
                                                 Rybnik, 01.02.2019 r. 

       

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Dotyczy pytania 5 w ramach odpowiedzi z dnia 29.01.2019 r. 

dot.: zapytania ofertowego:   

            Dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usług dystrybucji) dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 13 

w Rybniku. 

Pytanie 5: Dotyczy pkt 7 ppkt 2 Istotnych postanowień umownych. Wykonawca wnosi o 

wykreślenie zapisów dotyczących Taryfy Wykonawcy i modyfikację zapisu: 

„2) zmiana Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego będą wprowadzane zgodnie z 

postanowieniami Prawa Energetycznego oraz składanymi i zatwierdzanymi przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki wnioskami taryfowymi” 

Wykonawca wyjaśnia, że cena jednostkowa za paliwo gazowego oraz stawka opłaty 

abonamentowej będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy (wg stawek 

przedstawionych w Formularzu cenowym). Informujemy, że Wykonawca kalkuluję 

indywidualną cenę paliwa gazowego dla Zamawiającego w oparciu o ceny na Giełdzie 

Towarowej z dnia poprzedniego. 

Aby zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania umowy, cały wolumen przedstawiony w 

SIWZ Wykonawca zakupuje na TGE według ceny z dnia zakupu. W związku z powyższym 

rozliczenia paliwa gazowego winny być dokonywane według stałej ceny ofertowej. Zmiana 

ceny paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej w przypadku zmiany taryfy naraża 

Wykonawcę na straty i uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty. 

Zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 

2018 poz.755 t.j) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję 

na obrót paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w 

gospodarstwach domowych, z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwo 

energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw 

gazowych dotyczy wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 

62 b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne. 

Wykonawca informuje, że cennik, który jest Cennikiem Sprzedawcy nie podlega 

zatwierdzaniu w trybie wynikającym z ustawy Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Cennik ten jest zatwierdzany 

przez Zarząd Spółki. 

Odpowiedź: Dotyczy pkt 7 ppkt 2 Istotnych postanowień umownych. Zamawiający wyraża 

zgodę na wykreślenie zapisów dotyczących Taryfy Wykonawcy i modyfikację zapisu:    

„2) zmiana Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego będą wprowadzane zgodnie z 

postanowieniami Prawa Energetycznego oraz składanymi i zatwierdzanymi przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki wnioskami taryfowymi” 

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty. 


