
 
 
 
Znak   4/2022                          Radom, dnia 21.03.2022r. 
 

 
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  

Strona internetowa 
 

Wszyscy wykonawcy 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość 
kwoty 214 000 euro pn. „Dostawy gazu ziemnego”. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 16.03.2022r., dotyczącym treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.)  Zarząd  
PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki 
jest ich okres wypowiedzenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/ 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie. 
 
Pytanie nr 4 
Dot. rozdz. 4 SWZ – Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest 
rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne 
przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego). 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z IRiESDE PSG nie jest możliwa dostawa paliwa gazowego bez skutecznego przeprowadzenia 
zmiany sprzedawcy. W związku z tym taki zapis nie jest konieczny. 
 
Pytanie nr 5 
Dot. rozdz. 3 pkt 3.2. SWZ – Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby 
ewentualne zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być  
w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 
 



 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek.  
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy.  
 
Pytanie nr 7 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 
 
Odpowiedź: 
W pkt. 4 SWZ Zamawiający określił, iż „Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek 
przekroczenia wartości, o której mowa w umowie lub wydłużeniu w przypadku nie wyczerpania wartości 
umowy.” 
 
Pytanie nr 8 
Dot. załącznika nr 1a, 1b i 1c do SWZ – Wykonawca wnosi o weryfikację wartości podanych dla Ilość 
godzin w okresie obowiązywania planowanej umowy: i dostosowanie dokumentacji przetargowej  
w niezbędnym zakresie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia załączniki nr 1a, 1b i 1c do SWZ i dokonuje modyfikacji treści SWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 9 
Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG 
objętych postępowaniem. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazu ziemnego dla wszystkich PPG 
jest Polska Spółka Gazownictwa. 
 
Pytanie nr 10 
Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty poboru gazu 
objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł zastosować odpowiednie 
stawki opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszystkie punkty poboru gazu należą do warszawskiego obszaru taryfowego. 
 
Pytanie nr 11 
Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne,  
w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie 
obowiązującymi  
u Operatora Systemu Dystrybucyjnego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi. Numery 
punktów poboru są  zgodne z poprzednią nomenklaturą. Podaje odpowiednie numery punktów poboru 
zgodne z poprzednią i nową nomenklaturą: 
zad 1 - 5421260200/ 8018590365500019254239 
zad 2 - 5424800169/ 8018590365500019254260 
zad 3 - 5424800168/ 8018590365500063047054 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem, gdy faktury będą przesyłane drogą 
elektroniczną.  



 
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 i W-6  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 z faktur wstępnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 i W-6  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 z faktur wstępnych 
 
Pytanie nr 14 
Dot. załącznika nr 2 i 2a do SWZ – Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD  
i wskazane przez Zamawiającego w załącznikach są zgodne z numerami Punktów wyjścia 
umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności 
Odbiorcy (fakturach VAT)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Numery PPG są zgodne ze poprzednią nomenklaturą i podaje numery PPG 
zgodne z poprzednia i nowa nomenklaturą: 
zad 1 - 5421260200/ 8018590365500019254239 
zad 2 - 5424800169/ 8018590365500019254260 
zad 3 - 5424800168/ 8018590365500063047054 
 
Pytanie nr 15 
Dot. rozdz. 20 pkt 20.5. SWZ – Wykonawca wnioskuje o zmianę (lub dodanie) zapisu, że zmiana ilości 
punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego  
w SWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek.  
 
Pytanie nr 16 
Dot. załącznika nr 1a, 1b i 1c do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w były 
wyrażone  maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku?. Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis 
zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłat sieciowej zmiennej podane są w gr/KWh) 
jak i Sprzedawcy. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego 
na Giełdzie Towarowej Energii  podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę  
z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią formularzy z załącznika nr 1a, 1b, 1c, do SWZ ceny jednostkowe maja być określone  
z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. 
 
Pytanie nr 17 
Dot. załącznika nr 1a, 1b i 1c do SWZ – Czy w Formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa 
gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami)? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią formularzy z załącznika nr 1a, 1b, 1c, do SWZ ceny jednostkowe maja być określone 
bez podatku akcyzowego.  
 
Pytanie nr 18 
Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), 
Zamawiający oczekuje zastosowania ceny  jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie  
z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych 
postępowaniem?  Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod 



 
 
warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do dokumentacji 
przetargowej na etapie ogłaszania przetargu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie podlega przepisom w/w ustawy.  
 
Pytanie nr 19 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie powyżej, Wykonawca prosi o podział zamówienia na 
części, gdzie zostaną wyodrębnione punkty poboru podlegające ochronie taryfowej oraz te poza 
rozliczeniem taryfowym. 
 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy.  
 
Pytanie nr 20 
Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych ochroną taryfową, jest 
w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz opłatę abonamentową do dnia 31-12-2022 r. 
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz 
abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE? W przypadku 
braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o skrócenie okresu dostaw dla punktów objętych ochroną 
taryfową, do dnia 31-12-2022 r. 
 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy. 
 
Pytanie nr 21 
Wykonawca prosi o informację czy w ofercie cena jednostkowa paliwa gazowego dla wszystkich punktów 
poboru objętych postępowaniem powinna zawierać koszt białych certyfikatów? 
W przypadku, gdy tylko część z punktów poboru objętych postępowaniem nie będzie zawierać kosztu 
BC, Wykonawca prosi o dostosowanie formularza cenowego uwzględniającego punkty poboru z kosztem 
BC i punkty poboru bez kosztu BC? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 14.1. lit. c) SWZ, oraz pkt. 2.5. z załącznika nr 1 do SWZ - Cena 
oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
 
Pytanie nr 22 
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.    
W przypadku odmowy podpisania załącznika Wykonawca wnosi o wprowadzenie do treści umowy 
zapisów zawierających oświadczenia dotyczycącego celu zużycia nabywanego paliwa gazowego  
o następującej treści.  
1.       Zamawiający oświadcza: 
A) że nabywa na podstawie Umowy Paliwo gazowe w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom 
końcowym. 
B) Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorstwem energetycznym i nabywa na podstawie Umowy 
Paliwo gazowe w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a jeżeli 
Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym 
przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna wielkość mocy zamówionej przez 
tych odbiorców końcowych przekracza 5 MW. 
C)      że nabywa na podstawie Umowy Paliwo gazowe w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne,  
o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej. 



 
 
2.       Zamawiający oświadcza że całość nabytego na podstawie Umowy Paliwo gazowego jest 
przeznaczona na cel określony w pkt 1 …./  opcjonalnie  W przypadku, gdy Zamawiający  przeznacza 
tylko część wolumenu na potrzeby i cele wskazane w pkt 1 lit. …… jedynie cena Paliwa gazowego albo 
Narzut N dla tej części nabytego wolumenu, który zgodnie z Oświadczeniem, Zamawiającego  jest 
przeznaczony na ten cel nie uwzględnia kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających  
z funkcjonowania przepisów o systemie wsparcia efektywności energetycznej. 
3.       W przypadku, gdy Odbiorca oświadczył, że tylko część Paliwa gazowego nabytego na podstawie 
Umowy nie uwzględnia kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z funkcjonowania 
przepisów w systemie wsparcia efektywności energetycznej, rozliczenie wolumenu nastąpi na podstawie 
comiesięcznej deklaracji. Oświadczenie w szczególności powinno zawierać:  
a) dane identyfikacyjne Odbiorcy, 
b) miesiąc gazowy, którego dotyczy oświadczenie, 
c) ilość wolumenu, jaki stanowi zakupione Paliwo gazowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży albo 
przeznaczone na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła albo w celu jego zużycia na cele 
nieenergetyczne przedstawione w kWh, 
d) podpis osób wyszczególnionych w KRS lub CEIDG uprawnionych do reprezentowania Odbiorcy lub 
posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy. 
4.       Oświadczenie należy dostarczyć do 5 roboczego dnia miesiąca następującego po Miesiącu 
gazowym, w którym dostarczono Paliwo gazowe. W przypadku niezłożenia przez Odbiorcę oświadczenia 
w terminie i formie określonej w niniejszym ustępie, przyjmuje się, że całość dostarczonego  
w poprzednim Miesiącu gazowym paliwa gazowego została zakupiona na własny użytek. 
5.       Jeżeli Odbiorca złoży nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 3 lub 
oświadczenie to okaże się nieprawdziwe w czasie obowiązywania Umowy, Odbiorca na żądanie 
Sprzedawcy zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy wysokością zapłaty z tytułu sprzedaży 
paliwa gazowego, którą Odbiorca uiściłby w okresie obowiązywania Umowy  o cenie albo narzucie 
uwzględniającym koszt związany z realizacją obowiązku wynikającego z funkcjonowania przepisów o 
systemie wsparcia efektywności energetycznej a wysokością zapłaty z tytułu sprzedaży paliwa gazowego 
opartej o cenę albo narzut określony w umowie . 
6.       Odbiorca zawiadomi Sprzedawcę o każdorazowej zmianie okoliczności faktycznych lub prawnych 
skutkujących utratą prawdziwości oświadczenia co do celu przeznaczenia nabywanego paliwa gazowego 
w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od zaistnienia takich okoliczności. W takim wypadku 
Sprzedawca dokona aktualizacji ceny albo narzutu zgodnie z dostarczonym nowym oświadczeniem, 
gdzie nowa cena albo narzut będzie obowiązywać od kolejnego Miesiąca gazowego po miesiącu,  
w którym skutecznie zawiadomiono Sprzedawcę. 
7.       W przypadku niedochowania, w tym nieterminowego dochowania przez Odbiorcę obowiązku,  
o którym mowa w pkt. 5, stosuje się postanowienie pkt. 4. Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu różnicy 
zapłaty, o której mowa w pkt  3,4,5,6 w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Sprzedawcę 
właściwych faktur korygujących. 
8.       Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przekazanym Sprzedawcy „Oświadczeniem odbiorcy  
o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego” będącym załącznikiem 
do Umowy, Paliwo gazowego w 100% jest przeznaczone albo nie jest przeznaczone do celów objętych 
zwolnieniem z podatku akcyzowego a przedmiotowe oświadczenie jest aktualne lub Odbiorca oświadcza, 
że jest Pośredniczącym Podmiotem Gazowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie podlega przepisom w/w ustawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia: 

 
 

I.   W pkt. 13.1 SWZ jest:  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.03.2022r. do godz. 10.00 oraz oznaczyć:  
„Oferta przetargowa na: „Dostawy gazu ziemnego”, znak sprawy: 4/2022. 
 
powinno być: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2022r. do godz. 10.00 oraz oznaczyć:  
„Oferta przetargowa na: „Dostawy gazu ziemnego”, znak sprawy: 4/2022. 
 
II.    W pkt. 13.4 SWZ jest:  
Otwarcie ofert nastąpi 24.03.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna. 
 
powinno być: 
  Otwarcie ofert nastąpi 25.03.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna. 
 
 
III. W pkt. 11.1 SWZ jest:   
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 22.04.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
powinno być: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 23.04.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
IV. Załączniki nr 1a, 1b, 1c do SWZ otrzymują brzmienie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik nr 1a – formularz cenowy 
 
Wykonawca: 
…………………………….. 
………….…………………….      Zamawiający: 
……………….……………….      PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
…………………………………     ul. Witosa 76, 26-600 Radom  
(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                      
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Ilość miesięcy: szt. 12 

Taryfa: -   W-6/W6A.1 

Ilość gazu: kWh 865 000 

Moc zamówiona kWh/h 711 

Ilość godzin w okresie obowiązywania planowanej umowy: h 8 760 
 
ZADANIE NR1 - TARYFA W-6/W6A.1 
 

   

Cena 
jednostkowa 
bez akcyzy 

(netto) 
(z dokładnością do 5 
miejsc po przecinku) 

Całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy bez akcyzy 

(netto) 
(z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku) 

OBRÓT 

Cena gazu zł/kWh   

Opłata 
abonamentowa 

zł/m-c   

   

Cena 
jednostkowa 

 (netto) 
(z dokładnością do 5 
miejsc po przecinku) 

Całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy (netto) 
(z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku) 

DYSTRYBUCJA 

Stawka opłaty 
stałej 

zł/(kWh/H) za h   

Stawka opłaty 
zmiennej 

zł/kWh   

OGÓŁEM NETTO  

 
OGÓŁEM BRUTTO 

 
 

 
.........................................                                                               

(miejscowość, data)  

....................................................   

 (podpisy  osób upoważnionych  
do podpisania ofert) 

 
 
UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 
 



 
 

Załącznik nr 1b – formularz cenowy 
 
 

Wykonawca: 
…………………………….. 

………….…………………….      Zamawiający: 
……………….……………….      PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
…………………………………     ul. Witosa 76, 26-600 Radom  
(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                      
 
    

FORMULARZ CENOWY 

Ilość miesięcy: szt. 12 

Taryfa: -        W-5/W5.1 

Ilość gazu: kWh 100 000 

Moc zamówiona kWh/h 115 

Ilość godzin w okresie obowiązywania planowanej umowy: h 8 760 

 
ZADANIE NR 2 - TARYFA W-5/W5.1  
 

   

Cena 
jednostkowa 
bez akcyzy 

(netto) 
(z dokładnością do 5 
miejsc po przecinku) 

Całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy bez akcyzy 

(netto) 
(z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku) 

OBRÓT 

Cena gazu zł/kWh   

Opłata 
abonamentowa 

zł/m-c   

   

Cena 
jednostkowa 

 (netto) 
(z dokładnością do 5 
miejsc po przecinku) 

Całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy (netto) 
(z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku) 

DYSTRYBUCJA 

Stawka opłaty 
stałej 

zł/(kWh/H) za h   

Stawka opłaty 
zmiennej 

zł/kWh   

OGÓŁEM NETTO  

 
OGÓŁEM BRUTTO 

 
 

 
 
.........................................                                                               

(miejscowość, data) ....................................................   
 (podpisy  osób upoważnionych  
do podpisania ofert) 

 
 

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 
 



 
 

Załącznik nr 1c – formularz cenowy 

 
 

Wykonawca: 
…………………………….. 

………….…………………….      Zamawiający: 
……………….……………….      PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
…………………………………     ul. Witosa 76, 26-600 Radom  
(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                      
 
    

FORMULARZ CENOWY 
 

Ilość miesięcy: szt. 12 

Taryfa: -                 W-4 

Ilość gazu: kWh 225 000 

Ilość godzin w okresie obowiązywania planowanej umowy: h 8 760 

 
ZADANIE NR 3 - TARYFA W-4  
 

   

Cena 
jednostkowa 

bez akcyzy (netto) 
(z dokładnością do 5 miejsc 

po przecinku) 

Całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy bez akcyzy 

(netto) 
(z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku) 

OBRÓT 

Cena gazu zł/kWh   

Opłata 
abonamentowa 

zł/m-c   

   

Cena 
jednostkowa 

 (netto) 
(z dokładnością do 5 miejsc 

po przecinku) 

Całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy (netto) 
(z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku) 

DYSTRYBUCJA 

Stawka opłaty 
stałej 

zł/m-c   

Stawka opłaty 
zmiennej 

zł/kWh   

OGÓŁEM NETTO  

 
OGÓŁEM BRUTTO 

 
 

 
 

.........................................                                                               
(miejscowość, data) ....................................................   

 (podpisy  osób upoważnionych  
do podpisania ofert) 

 
 

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 



 
 

 
 

 
 
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  
 


