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1. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 5 z dn. 13.04.2021 r. Wykonawca 

prosi o potwierdzenie czy stawka opłaty abonamentowej w Formularzu ofertowym oraz w 

Formularzu cenowym w zł/m-c ma zostać podana z dokładnością do 5 miejsc po 

przecinku?  

TAK. Stawka opłaty abonamentowej w Formularzu ofertowym oraz w Formularzu cenowym w 

zł/m-c ma zostać podana z dokładnością do 5 miejsc po przecinku 

 

2. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 8 z dn. 13.04.2021 r., Wykonawca 

zwraca się z pytaniem, czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę  stawki podatku VAT 

oraz stawek opłat dystrybucyjnych w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez 

Prezesa URE w trakcie trwania umowy, niezależnie od tego, czy zmiana będzie korzystna 

dla Zamawiającego? 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  stawki podatku VAT oraz stawek opłat 

dystrybucyjnych w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE w trakcie 

trwania umowy, niezależnie od tego, czy zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego – o ile 

nie była ona znana w chwili składania oferty. 

3. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 12 z dn. 13.04.2021 r., Wykonawca 

prosi ponownie o informację czy w ofercie cena jednostkowa paliwa gazowego dla 

wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem powinna zawierać koszt białych 

certyfikatów? W przypadku nie doliczania kosztów BC do ceny paliwa gazowego, 

Wykonawca prosi o ustosunkowanie się do treści pytania nr 4 oraz nr 5. 

Cena jednostkowa paliwa gazowego dla wszystkich punktów poboru objętych 

postępowaniem nie powinna zawierać kosztów białych certyfikatów. 

4. W przypadku nie doliczania kosztów BC do ceny paliwa gazowego koniecznym jest 

złożenie przez Zamawiającego oświadczenia dotyczącego celów zużycia nabywanego 

paliwa gazowego przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o 

podpisanie stosowanego Załącznika do umowy umożliwiającego nieuwzględnienie w 

cenie kosztu praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej 

a zawierającego oświadczenia Zamawiającego dotyczącego celu nabywanego paliwa 

gazowego z podziałem na wariant odsprzedaży, wytwarzania, cele nieenergetyczne, ilość 

paliwa gazowego przeznaczonego na jeden z celów wskazanych przez Zamawiającego 

oraz zasad rozliczenia wskazanego wolumenu. Podpisanie załącznika nie generuje po 

stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów a stanowi jedynie potwierdzenie 

statusu zamawiającego jako uczestnika w systemie świadectwa efektywności 

energetycznej . 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie stosownego oświadczenia. 


