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POWIAT OTWOCKI      Otwock, dnia 25.10.2021 r. 
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 2 
oraz ZMIANA treści SWZ nr 2 

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 do Wykonawców wnioski 

o wyjaśnienie 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 zapytań 

wraz z udzielonymi z wyjaśnieniami (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: 
„Wykonawca, w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 8, informuje, że jest zobowiązany do 
stosowania stawek zgodnych z taryfą Operatora, która w ciągu okresu obowiązywania umowy 
może ulec zmianie. Sprzedawca gwarantuje stałą cenę za paliwo gazowe oraz abonament, 
jednak nie ma wpływu na stawki dystrybucyjne. Biorąc pod uwagę powyższe, 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych stawek sieciowych taryfy Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD)?” 

 
Odpowiedź 

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. 
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. 
 
 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ 

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi z wyjaśnieniami treści SWZ, działając na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść 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: 26 października 2021 r. do godz. 10:00 
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Otwarcie ofert w dniu: 26 października 2021 r. o godz. 11:00 

ZMIANA - Nowa treść: 

Składanie ofert do dnia: 28 października 2021 r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert w dniu: 28 października 2021 r. o godz. 11:00 

2) 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 24 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 26 listopada 2021 r. 

Termin związania ofertą do dnia 26 listopada 2021 r. 

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

Dotychczasowa treść: 

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

2021 r., do godz. 10:00. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28 października 

2021 r., do godz. 10:00. 

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

Dotychczasowa treść: 

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

ZMIANA - Nowa treść: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 r., o godzinie 11:00. 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający informuje, w związku ze zmianą treści SWZ dokonuje zmiany ogłoszenia 

o zamówieniu w powyższym zakresie. 

 

 

 

Podpisał  

Z up. Zarządu 

Powiatu Otwockiego 

Krzysztof Szczegielniak  

Przewodniczący Zarządu 
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