
Warszawa, dnia 16 marca 2022 r.  

Do Wykonawców  

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr 1/2022 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. Dot. rozdz. VI SWZ – Czy Zamawiający jest świadomy, że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji paliwa 

gazowego nastąpi zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.? W przypadku zawarcia umowy 

kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. 

Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia 

Dystrybucji zgodnie z terminami wynikającymi z IRiESD. Zatem  z uwagi na termin otwarcia ofert 

zaplanowany na 21.03.2022 r., a także terminy wynikające z Prawa Zamówień Publicznych oraz 

IRiESD należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca kwietnia. 

Wykonawca wnosi o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy (terminu obowiązywania umowy) 

tak, aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 

dla bezpieczeństwa przyjąć zapis: „Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, natomiast 

świadczenie kompleksowej dostawy paliwa gazowego będzie od dnia 01.05.2022 r. do 31.01.2023 

r. z zastrzeżeniem, 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)”. 

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w przypadku kiedy nie występuje ciągłość miedzy 

podpisanymi umowami (obecną oraz przyszłą, podpisaną w następstwie wygranego 

postępowania przez danego Wykonawcę) nastąpi okres bezumownego korzystania z paliwa 

gazowego i  zgodnie z taryfą OSD może dojść do demontażu gazomierza. Wykonawca informuje, 

że OSD jak i Wykonawca jest zobligowany do działania w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę 

Operatora oraz IRiESD, gdzie szczegółowo określono terminy dotyczące zgłoszenia nowej umowy 

do OSD. 

Ad. 3 W rozdziale V SWZ Zamawiając wskazał datę 1 kwietnia 2022 r., jako przewidywany termin 



rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie 

dostawy nastąpi on nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy paliwa gazowego. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że prognozowane zużycie gazu 

ma jedynie charakter orientacyjny i służy wyłącznie do porównania ofert. 

Ponadto, zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy (§8 Okres obowiązywania umowy): 

„1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego nastąpi planowo dla 

obiektów wymienionych w tabelach nr … -… załącznika nr 1 do umowy w dniu ………………… r., 

jednak nie wcześniej niż po zakończeniu procedury wyboru i zgłoszenia umowy z wybranym 

Wykonawcą i zakończeniu obowiązywania obecnych umów zakupu gazu ziemnego oraz po 

spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD. W przypadku opóźnienia procedury 

zgłoszenia umowy z Wykonawcą do OSD, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może zostać 

odpowiednio przesunięty. 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do ………………………………. r.” 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia, 

o którym mowa w rozdziale VI SWZ. 

4. W przypadku zmiany terminu dostaw – Wykonawca wnosi o dostosowanie dokumentacji 

przetargowej w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności formularza ofertowo cenowego. 

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 3. 

5. 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. 5 Zamawiający informuje, że nie posiada zawartych umów / aneksów o których mowa w 

pytaniu. 

6. Czy Zamawiający jest świadomy, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12 

miesięcy spowoduje to, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla umowy 

krótkoterminowej? 

Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa 

gazowego następuje z mocą umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej dystrybucyjnej 

doliczony zostanie odpowiedni współczynnik korygujący. 

Ad. 6 Zamawiającemu znane są postanowienia zawarte w Taryfie Operatora. 

7. Dot. rozdz. V pkt 10 i 11 SWZ i par. 5 ust. 3 i 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. 7 Zamawiający podtrzymuje stosowne zapisy w SWZ 

8. Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG 



objętych postępowaniem. 

Ad. 8 Zamawiający informuje, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG 

objętych postępowaniem jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

9. 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. 9 Zamawiający informuje, że wszystkie PPG należą do warszawskiego obszaru taryfowego 

OSD. 

10. Czy w Formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona 

stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

Ad. 10 Zamawiający informuje, że jest zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 4 

Ustawy o podatku akcyzowym 

11. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Ad. 11 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przewidywanym wyczerpaniu środków 

przeznaczonych na sfinansowanie umowy w sytuacji gdy ma to nastąpić przed dniem 31.12.2022 

r. 

12. Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Ad. 12 Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. 

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 4 do SWZ) został 

poprawiony 

14. Dot. par. 7 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 21 

dni od daty wystawienia faktury?  

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody 

15. 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. 15 Zamawiający nie wyraża zgody 

16. Dot. par. 9 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów odnośnie kar umownych.  

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody 

17. Dot. par. 9 wzoru umowy – W przypadku braku zgody na wykreślenie kar, Wykonawca wnosi o: 

• zmniejszenie ich o połowę 

• zmianę zapisu w ust. 2 w ten sposób, aby maksymalna łączna wysokość kar była w granicy 

10% kwoty brutto 

• wykreślenie ust. 5 

Ad. 17 Zamawiający pozostawia postanowienia dotyczące kar bez zmian. 

18. Dot. par. 12 ust. 3 pkt 5) – 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. 

19. Dot. załącznika nr 2 do SWZ – Wykonawca prosi o wskazanie aktualnych numerów 

identyfikacyjnych Punktów wyjścia nadanych przez OSD dla: 

• Przedszkole Nr 313 Ul. Sulmierzycka 1, 02-139 Warszawa 

• Przedszkole nr 419 Ul. Ryżowa 17, 02-483 Warszawa (W-3.6) 

• Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa 

Ad. 19 Zamawiający zaktualizował numery identyfikacyjne w załączniku 2 do SWZ zgodnie z 

informacjami z najnowszych faktur otrzymanych od obecnego sprzedawcy. 

20. Dot. formularza ofertowo – cenowego w zw. z załącznikiem nr 2 do SWZ – Wykonawca wnosi o 

wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wolumenu podanego dla: 

• Przedszkole nr 71 Ul. Śląska 50/52, 02-462 Warszawa (W-4) 

• Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa Potrzebna 16, 02448 Warszawa (W-4 i W-3.6) 

Wykonawca wyjaśnia, że wartości wolumenów są różne w ww. załącznikach. Wobec powyższego 

Wykonawca prosi o ujednolicenie dokumentacji przetargowej w tym w zakresie.  

Ad. 20 Zamawiający ujednolicił dokumentację w zakresie wolumenu podanego dla wskazanych w 

pytaniu pozycji. 

21. 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. z2022 

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. 

Ad. 21 Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 

roku (Dz. U. z 2022 roku poz. 202), jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i zużywa paliwo 

gazowe na potrzeby podstawowej działalności. W związku z powyższym, przed podpisaniem 

umowy Zamawiający złoży stosowne oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów 

oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu 

skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 

212). 

22. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, Wykonawca prosi o podział zamówienia na 

części, gdzie zostaną wyodrębnione punkty poboru podlegające ochronie taryfowej oraz te poza 

rozliczeniem taryfowym. 

Ad. 22 Zamawiający nie przewiduje takiego wyodrębnienia  

23. W przypadku, gdy na jednym punkcie poboru tylko część wolumenu podlega ochronie Taryfowej: 

Wykonawca wnosi o dostosowanie tabeli dla takiego ppg w Formularzu cenowym, w ten sposób 

aby Wykonawcy mogli przedstawić dwie odrębne ceny za paliwo gazowe, tj. odrębnie dla paliwa 

objętego i nieobjętego ochroną taryfową. 

Ad. 23 Zamawiający informuje, że cały wolumen zużycia we wskazanych ppg w załączniku 2 do 

SWZ jest objęty ochroną taryfową, tj. zużywa paliwo gazowe na potrzeby podstawowej 

działalności. 

24. 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. (powiązane z pytaniem nr 3). 

Ad. 24 Zgodnie z treścią SWZ (rozdział VI) termin wykonania zamówienia przewidziany jest do dnia 

31.12.2022 r. 

 

Zamawiający umieszcza na stronie www prowadzonego postępowania dokumentację 

zaktualizowaną w zakresie wynikającym z powyższych odpowiedzi. 
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