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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków 
Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Otwockiego” 
Nr postępowania SAI. 272.1.9.2021 

 

 
Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki na podstawie art. 284 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129                               

z późn.zm.), przekazuje treść zapytania od Wykonawcy wraz z odpowiedzią. 

 

  

Pytanie nr 1 

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.  

W związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej na fakturze w niektórych 

miesiącach będą wyższe niż te przedstawione w Formularzu ofertowym /cenowym. 

Odpowiedź na Pytanie 1 

Zamawiający jest świadomy powyższego, jednakże zauważa, że obecne postępowanie jest 

na kompleksową dostawę gazu na okres od 01.01.2022 do 28.02.2022. 

 

Pytanie 2 

Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez 

Zamawiającego w SWZ  są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez 

obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy 

(fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru 

identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD. 

Odpowiedź na Pytanie 2 

Zamawiający informuje, że zaktualizował numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane 

przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w SWZ z numerami Punktów wyjścia 

umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę 

płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Aktualne numery wskazane są w zał. nr 2 do SWZ.  

 

Pytanie 3 

Wykonawca wnioskuje o zmianę (lub dodanie) zapisu, że zmiana ilości punktów poboru 



może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 

Odpowiedź na Pytanie 3 

Zamawiający zgadza się na dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być 

zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ. Zamawiający 

dodaje w Rozdziale IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 15.  

 

Pytanie 4 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ”… deklarują wykorzystanie minimalnej ilości zużycia 

gazu w wysokości 90% szacunkowego zapotrzebowania”. 

Odpowiedź na Pytanie 4 

Zamawiający zgadza się na modyfikację powyższego zapisu.  ”… deklarują wykorzystanie 

minimalnej ilości zużycia gazu w wysokości 90% szacunkowego zapotrzebowania”. 

 

Pytanie 5 

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 na Pytanie 5 

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 6 

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 na Pytanie 6 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 4 – Istotne 

Postanowienia Umowy (Zał. nr 8 do SWZ). 

Zgodnie z Roz. 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. 

 

Pytanie 7 

Wykonawca prosi o informacje czy zawarte umowy kompleksowe dla poszczególnych 

punktów poboru wymagają wypowiedzenia, a jeśli tak kto jest za wypowiedzenie 

odpowiedzialny? 

Odpowiedź na Pytanie 7 

Umowy obowiązują do dnia 31.12.2021r. 
 
Pytanie 8 
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 na Pytanie 8 

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



Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z 

zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź na Pytanie 9 

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

 

Pytanie 10 

Czy możliwe będzie zawarcie umów drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź na Pytanie 10 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną.  

 

Pytanie 11 

Dot. załącznik nr 8 do SWZ – IPU - § 10 Kary Umowne 

Wykonawca wnosi o usuniecie w całości przedmiotowego paragrafu.  

Odpowiedź na Pytanie 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 10 Kary Umowne w IPU – załącznik nr 8 do 

SWZ. 

 

Pytanie 12 

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 na Pytanie 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, zapisu, iż „Złożenie   reklamacji nie 

uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy 

płatności.”  do IPU.  Zapis umowy pozostaje w dotychczasowej treści.  

 

Pytanie 13 

Dot. § 4 Standardy jakości – załącznik nr 8 

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego”  

Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji : 

1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o 

przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B; 

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w 

dostarczaniu paliw gazowych; 

3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania 

zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych; 

4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej; 

5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania 

planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na 

piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na: 

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla 

odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, 



b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla 

pozostałych odbiorców; 

6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia 

bezpiecznego wykonania przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w 

obszarze oddziaływania tej sieci. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek informowania odbiorców o planowanych 

przerwach  w ramach umowy kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD jako właścicielu 

sieci dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu takich 

okoliczności.  

Wykonawca ma możliwość poinformowana Odbiorcy  jedynie w przypadku uzyskania takiej 

informacji od  OSD,  wobec powyższego wnosimy o modyfikację zapisu na „(…..), pod 

warunkiem otrzymania informacji od OSD.” 

Odpowiedź na Pytanie 13 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w §4 ust. 1 pkt 6 IPU – załącznik nr 8 do 

SWZ. 

§4 ust. 1 pkt 6 IPU otrzymuje brzmienie: 

„6) powiadamiania Odbiorcy o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie gazu 

ziemnego, pod warunkiem otrzymania informacji od OSD.” 

 

Pytanie 14 

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 na Pytanie 14 

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

Pytanie 15 

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 na Pytanie 15 

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 16 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów  tak, aby zmiana ceny w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych 

przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są 

wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania 

których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek 

opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego 

niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki 

podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze 

zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania. 

Odpowiedź na Pytanie 16 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  

 

Pytanie 17 

Dot. załącznika nr 3 Formularz oferty 

Wykonawca prosi o modyfikację terminu realizacji umowy.  

Odpowiedź na Pytanie 17 

Zamawiający zmodyfikował termin realizacji umowy w załączniku nr 3 Formularz ofert.  

 

Pytanie 18 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo 

gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu z grupy taryfowej W-5 osobno. 

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez 

Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej. 

Odpowiedź na Pytanie 18 

Zamawiający informuję, że zapotrzebowanie na paliwo gazowe przedstawione jest na 2 m-

ce. Dlatego też należy przyjąć proporcjonalnie do tych 2 m-cy.  

 

Pytanie 19 

Dot. załącznika nr 4 w nawiązaniu do załącznika nr 2 

Wykonawca prosi o ujednolicenie wolumenu. W ww. dokumentach są rozbieżne wartości 

wolumenu. Przy dokonywaniu ujednolicenia, Wykonawca sugeruje kierowanie się zasadą: że 

najmniejszą jednostką miary 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 na Pytanie 19 

Zamawiający dokona stosownych zmian w treści we właściwych dla kategorii Zamawiających 

Załącznikach nr 2 do SWZ oraz w Załączniku nr 4 do SWZ. 



W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ: 

 

1)  Rozdział IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA” pkt 4.2 

Dotychczasowa treść:  

Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego 

deklarują wykorzystanie minimalnej ilości zużycia gazu w wysokości 80% szacunkowego 

zapotrzebowania. 

ZMIANA - Nowa treść: 

Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego 

deklarują wykorzystanie minimalnej ilości zużycia gazu w wysokości 90% szacunkowego 

zapotrzebowania. 

 

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

Dotychczasowa treść: 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie 2 m-cy wynosi 553251,69 KwH 

ZMIANA - Nowa treść: 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie 2 m-cy wynosi 553252 KwH 

 

3) Rozdział IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA” pkt 15 

Nowa treść: 

Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu 

podstawowego określonego w SWZ. 

 

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

ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie. 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 

00279023/01 w poniższym zakresie: 

Dotychczasowa treść: 

Sekcja IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

pkt.  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2  

Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego 

deklarują wykorzystanie minimalnej ilości zużycia gazu w wysokości 80% szacunkowego 

zapotrzebowania. 

ZMIANA – Nowa treść: 

Sekcja IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

pkt.  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2  

Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego 

deklarują wykorzystanie minimalnej ilości zużycia gazu w wysokości 90% szacunkowego 

zapotrzebowania. 

 

 



Dotychczasowa treść: 

Sekcja IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

pkt.  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia pkt. 11. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie 2 m-cy wynosi 553251,69 KwH 

 

ZMIANA – Nowa treść: 

Sekcja IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

pkt.  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia pkt. 11 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie 2 m-cy wynosi 553252 KwH 

 

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i będą 
wiążące przy składaniu oferty. 
 
 
 

podpisał 

z up. Zarządu Powiatu 

       (-) Krzysztof Szczegielniak 

Przewodniczący Zarządu 

 

 

 

 

 

 


