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POWIAT OTWOCKI 
ul. Górna 13  
05-400 Otwock  
Telefon: + 48 22 778 13 00  
Fax: + 48 22 778 13 02 
REGON: 013268681; NIP: 532-20-08-671    

 
WYJAŚNIENIA treści SWZ nr 1 
oraz ZMIANA treści SWZ nr 1 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa 

gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”. 

Nr postępowania: SAI.272.1.5.2021 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ). 

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp” przekazuje treść pytań 

wraz z udzielonymi z odpowiedziami (pkt I) oraz dokonuje, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy 

Pzp, zmiany treści SWZ (pkt II) w poniższym zakresie. 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

   
Pytanie nr 1 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ”… deklarują wykorzystanie minimalnej ilości zużycia 
gazu w wysokości 80% szacunkowego zapotrzebowania”. 
 
Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „w wysokości 80% szacunkowego 
zapotrzebowania”. 
 
Pytanie nr 2 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu:” Cena oferty powinna zawierać koszt wymiany 
układów pomiarowych, jeżeli nastąpi taka konieczność”. 
 
Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wykreśla zapis: „Cena oferty powinna zawierać koszt wymiany układów 
pomiarowych, jeżeli nastąpi taka konieczność”. 
 
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy umownej, może nastąpić jedynie w 
przypadku wyrażenia zgody na to przez Operatora Systemu Dystrybucji.  
 
Odpowiedź nr 3 

Tak. Zamawiający potwierdza że zmiana mocy umownej, może nastąpić jedynie w przypadku  
wyrażenia zgody na to przez Operatora Systemu Dystrybucji. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 
oraz W-6.1 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 w faktur wstępnych? 
 
Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 
oraz W-6.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę 
rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawione na koniec okresu rozliczeniowego. 
 
Pytanie nr 5 

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? 
 
Odpowiedź nr 5 

Tak. Jeżeli OSD w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD.   
 
Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 
zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 
przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 6 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 4 oraz § 11 ust. 
2 pkt. 2 i 3 – Istotne projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 8 do SWZ). 
 
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 
zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 
przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 7 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 4 – Istotne 
projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 8 do SWZ). 
Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 7 SWZ: „Na podstawie art. 31b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 722), informuję, że Starostwo 
Powiatowe w Otwocku i jego jednostki organizacyjne, jako organy administracji publicznej 
zwolnione są z podatku akcyzowego (czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe o 
kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów 
opałowych przez organy administracji publicznej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku jest zwolniony z podatku akcyzowego 
na podstawie art. 31b ust 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zwalnia się 
od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o 
kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów 
opałowych przez podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej.” 
 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz 
zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej 
Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna? 
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Odpowiedź nr 8 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości opłat dystrybucyjnych. Opłaty powinny wynikać 
z taryfy operatora zatwierdzonej przez Prezesa URE na dzień składania oferty.  
 
Pytanie nr 9 

Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu 
Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa 
dystrybucji? 
 
Odpowiedź nr 9 

Umowa z obecnym Wykonawcą PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 
31.12.2021 r. 
 
Pytanie nr 10 

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. 
 
Odpowiedź nr 10 

Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie 
kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym w przypadku 
rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawiającego odnośnie 
kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi 
przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy. 
 
Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w postępowaniu? 
 
Odpowiedź nr 11 

Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych. 
 
Pytanie nr 12 

Wykonawca prosi o informacje czy zawarte umowy kompleksowe dla poszczególnych punktów 
poboru wymagają wypowiedzenia, a jeśli tak kto jest za wypowiedzenie odpowiedzialny? 
 
Odpowiedź nr 12 

Umowy obowiązują do dnia 31.12.2021 r. 
 
Pytanie nr 13 

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 nr 13 
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Zamawiający należy do obszaru:  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Gazownia w 
Józefowie. 
 
Pytanie nr 14 

Wykonawca prosi o przypisanie do każdego punktu poboru gazu osobno  numerów 
identyfikacyjne Punktów wyjścia nadanych przez OSD. Obowiązek umieszczania przez 
sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień 
pkt 11.10.4 IRIESD. 
 
Odpowiedź nr 14 

Zamawiający podaje numery identyfikacyjne poprzez dodanie kolumny N w z Załączniku Nr 2 
do SWZ – wszystkie jednostki. Zmodyfikowana treść Załącznika nr 2 do SWZ – plik „Załącznik 
nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – OPZ po modyfikacji z dnia 20.10.2021 r. zostaje 
zamieszczona na stronie internetowej: 
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto 
w publikacji: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu 
ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, 
jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021.” 
 
Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy  taryfowej W-3.6 
był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o 
odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 
dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu 
roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.1. taryfy PSG Sp. z o.o.  
 
Odpowiedź nr 15 

Zamawiający wyraża zgodę aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy  taryfowej W-3.6 był 
zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty 
dokonywane przez OSD. 
 
Pytanie nr 16 

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy 
Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach 
tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 
 
Odpowiedź nr 16 

Odpowiedź na Pytanie nr 16 zawarta została w udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 15. 
 
Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa 
gazowego? 
 
Odpowiedź nr 17 

Każdy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy, w przypadku przekroczenia 
każdy Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. 
 
Pytanie nr 18 

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

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto
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Odpowiedź nr 18 

Zamawiający nie wyraża zgodna na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
Pytanie nr 19 

Dot. załącznik nr 8 do SWZ – IPU 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie dodatkowego zapisu, iż „Złożenie reklamacji nie uprawnia 
Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.” 
 
Odpowiedź nr 19 

Zamawiający pozostawia zapis Istotnych projektowanych postanowień umowy w 
dotychczasowej treści. 
 
Pytanie nr 20 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu „…za dzień zapłaty uznaje się datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego” na zapis: „…za dzień zapłaty uznaje się 
dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”.  
Informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym oraz 
art. 454 §1 kodeksu Cywilnego  za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne 
wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 
 
Odpowiedź nr 20 

Zamawiający nie wyraża zgody na zapis aby datą zapłaty była data uznania rachunku  
Wykonawcy, tym samym podtrzymany pozostaje zapis „(…) data obciążenia rachunku 
odbiorcy”. 
 
Pytanie nr 21 

Wykonawca informuję, że posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie 
podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi 
rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie 
do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie 
podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w 
wykazie podatników VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków 
rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie. W związku z powyższym rachunek 
bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym, służącym identyfikacji 
wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez 
Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 roku 
wynika , iż obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom narzędzi umożliwiającym 
weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który znajduje się w wykazie 
MF. Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi 
konsekwencjami. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.  
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający 
zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas 
weryfikacji numeru rachunku: „ Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym 
wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że 
Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt. 
 
Odpowiedź nr 21 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, że przy podaniu na stronie krajowej 
Administracji Skarbowej rachunku wirtualnego wymienionego na fakturze, faktycznie 
otrzymamy informację, że jest on przypisany do rachunku figurującego na białej liście. 
 
Pytanie nr 22 

Dot. załącznik nr 8 do SWZ – IPU - § 10 Kary Umowne 
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Wykonawca wnosi o usuniecie w całości przedmiotowego paragrafu.  
 
Odpowiedź nr 22 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w całości § 10„Kary Umowne” w Załączniku nr 8 
do SWZ „Istotne projektowane postanowienia umowy”. 
  
Pytanie nr 23 

Dot. załącznika nr 4 
Wykonawca informuje, że najmniejszą jednostką jest 1 kWh. Mając powyższe na uwadze 
Wykonawca wnosi o zaokrąglenie wolumenu.  
W przypadku uwzględnienia sugestii Wykonawcy prosi o naniesienie zmian w dokumentacji 
przetargowej.  
 
Odpowiedź nr 23 

Zamawiający dokona stosownych zmian w treści właściwych dla kategorii Zamawiających 
Załącznikach nr 2 do SWZ oraz w Załączniku nr 4 do SWZ. 
Zmodyfikowana treść Załącznika nr 2 do SWZ – plik „Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu 
zamówienia – OPZ po modyfikacji z dnia 20.10.2021 r.” oraz Załącznika nr 4: „Formularz 
cenowy po modyfikacji z dnia 20.10.2021 r.” zostaje zamieszczona na stronie internetowej: 
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto 
w publikacji: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu 
ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, 
jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021.” 
 
Pytanie nr 24 

Czy możliwe będzie zawarcie umów drogą korespondencyjną? 
 
Odpowiedź nr 24 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną. 
 
Pytanie nr 25 

Wykonawca prosi o dodanie zapisu w taki sposób, że „rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego 
nastąpi od dnia 01.01.2022 r. jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem. 
 
Odpowiedź nr 25 

Zamawiający wyraża zgodę  na proponowaną zmianę i dokonana stosownej modyfikacji treści 

Załącznika nr 8 do SWZ „Istotne projektowane postanowienia umowy” zmieniona treść 

Załącznika nr 8 do SWZ „Istotne projektowane postanowienia umowy” – plik pn. „|Załącznik nr 

8 do SWZ – IPPU po modyfikacji z dnia 20.10.2021 r.” zostaje zamieszczona na stronie 

internetowej: 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto 

w publikacji: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu 

ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021.” 

Pytanie nr 26 

Czy postępowanie dotyczy nowo przyłączonych punktów poboru?  
Jeśli tak, Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający otrzymał powiadomienia o 
zakończeniu realizacji i gotowości OSD do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego? 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto
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Jeśli Zamawiający nie otrzymał powiadomienia, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę 
otrzymania ww. powiadomienia? 
 
Odpowiedź nr 26 

Postępowanie nie dotyczy nowo przyłączonych punktów poboru. 
 
Pytanie nr 27 

Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający wykonał instalacje gazowe zgodnie z 
projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego?  
Jeśli nie, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę zakończenia prac? 
 
Odpowiedź 27 

Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, że poza Zamawiającymi: Powiatowym Urzędem 
Pracy, ul. Górna 11, 05-400 Otwock, oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 
Otwock, nie jest w stanie obecnie udzielić udokumentowanych wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe wydane przez Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej ?  Jeśli tak, to Wykonawca prosi o ich udostępnienie. 
 
Odpowiedź nr 28 

Zamawiający informuje, że posiada warunki przyłączeniowe wydane przez Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej  jedynie w stosunku do Zamawiających: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Górna 11, 
05-400 Otwock, oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 
MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock. 
 
Pytanie nr 29  

Wykonawca prosi o przypisanie do każdego PPG dokładnego adresu lokalizacji punktu poboru 
gazu. 
 
Odpowiedź nr 29 

Do każdego PPG dokładny adres lokalizacji punktu poboru gazu, podany jest min. w 
Załączniku nr 2 do SWZ – wszystkie jednostki. 
 
Pytanie nr 30 

Wykonawca prosi o ponowną weryfikację grup taryfowych dla punktów poboru z numerem 
gazomierza: 
- 4236500230 
- 4236500278 
 
Odpowiedź nr 30 

Grupy taryfowe dla punktów poboru z numerem gazomierza: 4236500230 i 4236500278 to 
BW-4 oraz BW-2.1. – zmiana w Załączniku nr 2 do SWZ – wszystkie jednostki, oraz w 
Załączniku nr 2 do SWZ – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Zmodyfikowana treść Załącznika nr 2 do SWZ – plik „Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu 
zamówienia – OPZ po modyfikacji z dnia 20.10.2021 r.” oraz Załącznika nr 2: „Załącznik nr 2 
do SWZ – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po modyfikacji z dnia 20.10.2021 r.” zostaje 
zamieszczona na stronie internetowej: 
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto 
w publikacji: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu 
ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, 
jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021.” 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto


8 
 

Zamawiający zamieszcza na ww. stronie aktualne, tj. po modyfikacji z dnia 20.10.2021 r., 
wersje właściwych dla danych grup jednostek organizacyjnych Załączników nr 2 w 
skompresowanym pliku pn. „Aktualne Załączniki nr 2”. 
  
Pytanie nr 31 

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert.  
 
Odpowiedź nr 31 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26 października 2021 r. 
 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ 

Zamawiający informuje, że w wyniku zadanych pytań do treści SWZ, działając na podstawie 

art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w 

następujący sposób: 

1) W SWZ na stronie nr 1 (strona tytułowa Specyfikacji Warunków Zamówienia) zmianie 

ulegają TERMINY: 

Dotychczasowa treść: 

Składanie ofert do dnia: 21 października 2021 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert w dniu: 21 października 2021 r. o godz. 11:00 

ZMIANA - Nowa treść: 

Składanie ofert do dnia: 26 października 2021 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert w dniu: 26 października 2021 r. o godz. 11:00 

2) Rozdział IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pkt 11  

Dotychczasowa treść: 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie 12 m-cy wynosi 4 665 935 KwH  

ZMIANA - Nowa treść: 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie 12 m-cy wynosi 4.666.782 KwH 

3) Rozdział XIV SWZ „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” pkt 1 

Dotychczasowa treść:  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert), tj. do dnia 19 listopada 2021 r. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert), tj. do dnia 24 listopada 2021 r. 

Termin związania ofertą do dnia 24 listopada 2021 r. 

4) Rozdział XXIII SWZ „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” pkt 2  

Dotychczasowa treść: 
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Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21 października 

2021 r., do godz. 10:00. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26 października 

2021 r., do godz. 10:00. 

5)  Rozdział XXIV SWZ „TERMIN OTWARCIA OFERT” pkt 1  

Dotychczasowa treść: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2021 r., o godzinie 11:00. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2021 r., o godzinie 11:00. 

6) Zamawiający dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 8 do SWZ „Istotne projektowane 

postanowienia umowy” zmieniona treść Załącznika nr 8 do SWZ „Istotne projektowane 

postanowienia umowy” – plik pn. „|Załącznik nr 8 do SWZ – IPPU po modyfikacji z dnia 

20.10.2021 r.” zostaje zamieszczona na stronie internetowej: 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto 

w publikacji: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu 

ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021.” 

Zamawiający informuje, w związku ze zmianą treści SWZ (pkt 1, 2,3,4,5) dokonuje zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie. 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

Podpisał  

Z up. Zarządu Powiatu  

Krzysztof Szczegielniak  

Przewodniczący Zarządu 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto

