
Warszawa, dnia 6 grudnia 2021 r. 

 

        Do Wykonawców 

 

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr 2/2021 Kompleksowa dostawa 

gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 

szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa 

gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), poniżej przedstawiam treść złożonych pytań 

Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 
  
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?  

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z 
zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę 

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?  

Ad. 3 Zamawiający informuje, że nie posiada zawartych umów / aneksów o których mowa w 
pytaniu. 

4. Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla 
wszystkich PPG objętych postępowaniem.  

Ad. 4 Zamawiający informuje, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG 
objętych postępowaniem jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

5. 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.  

Ad. 5 Zamawiający informuje, że wszystkie PPG należą do warszawskiego obszaru 
taryfowego OSD. 

6. Dot. załącznika nr 2 do SWZ - Wykonawca prosi o wskazanie aktualnych numerów 
identyfikacyjnych Punktów wyjścia nadanych przez OSD dla wszystkich PPG objętych 
postępowaniem. Numery te winne być zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi 
przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy 
(fakturach VAT). 
 
Ad. 6 Zamawiający zaktualizował numery identyfikacyjne w załączniku 2 do SWZ zgodnie z 
informacjami z najnowszych faktur otrzymanych od obecnego sprzedawcy. 
 
7. Dot. załącznika nr 2 do SWZ - Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym 
zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) w liczbach całkowitych 



dla wszystkich ppg w grupie taryfowej w5 i w6. Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja 
pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty 
cenowej.  

Ad. 7 Zamawiający skorygował wartości zapotrzebowania paliwa gazowego. 

8. Dot. załącznika nr 2 do SWZ i Formularza cenowego – Wykonawca prosi o podanie 
wolumenu w kWh w liczbach całkowitych dla wszystkich ppg objętych postępowaniem. 

Ad. 8 Zamawiający skorygował wolumen do liczb całkowitych   

9. 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?  

Ad. 9 Zamawiający potwierdza 

10. W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy 
do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?  

Ad. 10 Zamawiający wyraża zgodę 

11. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez 
Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy 
taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie 
obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat 
dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD 
w danym okresie rozliczeniowym?  
Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz 
dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi 
dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których 
został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  
 
Ad. 11 Zamawiający wyraża zgodę 
 
12. Dot. rozdz. V pkt 11 i 12 SWZ i par. 5 ust. 4 wzoru umowy – 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.  

Ad. 12 Zamawiający podtrzymuje stosowne zapisy w SWZ 

13. Dot. par. 6 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu:  
 
„Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego 
odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych w okresach dwumiesięcznych z 
zastrzeżeniem, że:”  
na zapis:  
„Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego 

odbywać się będzie zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego z zastrzeżeniem, że:” […] 

Ad 13 Zamawiający wyraża zgodę – zapis par. 6 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 7 do 
SWZ) został poprawiony 
 
14. Dot. par. 6 ust. 4 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie 
faktur w grupie taryfowej W-4 zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD? Zgodnie z 
obowiązującą taryfą PSG sp. z o.o. w taryfie tej odczyty są realizowane w trybie 
miesięcznym.  



Ad. 14 Zamawiający wyraża zgodę 

15. Dot. par 7 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności 
wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury?  

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody 

16. Dot. par 7 ust. 3 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejącego zapisu: Za 
dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy faktury., 
zapisem: Za dzień zapłaty Strony uznają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody 

17. Dot. par. 8a ust. 5 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.  

Ad. 17 Zamawiający wyraża zgodę – zapis par. 8a ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 7 do 
SWZ) został poprawiony. 

18. Dot. par. 9 ust. 5 i par. 11 ust. 3 pkt 5) wzoru umowy – Wykonawca wnioskuje o zmianę 
(lub dodanie) zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 
10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.  
 
Ad. 18 Zamawiający wprowadził proponowane zapisy. 
 

UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Rozdział XI, pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać numer ogłoszenia TED lub BZP (wtedy dane postępowania zaciągną 

się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić 

ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer IdPostępowania z miniPortalu). 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do qodz. 11:00. ” 

„Rozdział XII, pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o qodz. 11:45 

Zamawiający nie przewiduje organizacji sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.” 
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