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Warszawa, 6 grudnia 2021 r. 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: 
Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w 
obiektach edukacyjnych położonych na obszarze m.st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła oraz zapewnienie 
świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze miasta stołecznego 
Warszawy. 

W dniu 2 grudnia 2021 r. wpłynęły drogą elektroniczną zapytania o następującej treści: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
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? 

4. Dot. załącznika nr 2 do SWZ - Wykonawca prosi o wskazanie w załączniku prawidłowego nr sprawy. 
5. 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. 



6. Dot. rozdz. 5 SWZ i par. 5 ust. 7 i 9 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. 

7. 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. 

8. Wykonawca prosi o wskazanie 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). 

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? 

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? 

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. 

12. Czy w Formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka 
podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

13. Dot. rozdz. 8 SWZ i par. 9 wzoru umowy-Wykonawca prosi o dodanie zapisu, 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). 

14. Dot. wzoru umowy- 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 opiat 
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 

2 



ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego 
traktowania stron postępowa. 
Dot. par. 6 ust. 3 wzoru umowy: 

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2 na 
podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) 
oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu 
rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur 
prognozowanych? 
Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-2 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy. 

16. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-2 w okresach 
zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych 
w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 

17. 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). 

18. 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? 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 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 z faktur wstępnych? 

W odpowiedzi Zamawiający informuje: 

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na    zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Ad.3 Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/ 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie. 

Ad. 4 Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 2 do SWZ. Prawidłowy nr sprawy to UM/DBFO-02/2021. 

Ad. 5 Zamawiający przyjmuje do wiadomości zapisy w Taryfie Operatora. 
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Ad. 6 Zamawiający modyfikuje zapis - rozdział 5 SWZ pkt. 2 w sposób następujący: 

"2. Zamawiający ma prawo do: 

a) zmniejszenia/zwiększenia ilości punktów poboru Paliwa Gazowego, w stosunku do obiektów
wymienionych w pkt 1 w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu wskazanego w tym 
punkcie w zakresie +/-10% ilości punktów określonych w pkt. 1. W opisanym przypadku strony
dopuszczają możliwość cesji praw i obowiązków wynikających z umowy kompleksowego dostarczenia
paliwa gazowego do danego obiektu lub rozwiązania takiej umowy za porozumieniem stron.

b) zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego zakresie +10% wolumenu podstawowego
określonego w pkt. 111 

Zamawiający modyfikuje treść§ 5 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób: 

"8. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zapotrzebowania większego niż 
przewidziano w załączniku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) Wykonawca sprzeda paliwo gazowe 
Odbiorcy w cenach jednostkowych wskazanych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, w łącznej ilości 
zakupionego paliwa gazowego do +10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ" 

Ad. 7 Zamawiający informuje, że punkty poboru gazu należą do warszawskiego obszaru taryfowego OSD. 

Ad. 8 Zestawienie numerów punktu poboru placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła: 

nazwa placówki numer punktu poboru 

Przedszkole Nr 259 2911700877 
Przedszkole Nr 260 8018590365500057787911 
Przedszkole Nr 261 8018590365500064186141 
Przedszkole Nr 262 8018590365500019278334 
Przedszkole Nr 434 8018590365500019210587 
Przedszkole Nr 434 8018590365500065653000 
Przedszkole Nr 434 0199021172 
Szkoła Podstawowa Nr 171 8018590365500019232787 
Szkoła Podstawowa Nr 171 3040241216 
Szkoła Podstawowa Nr 172 8018590365500019243196 
Szkoła Podstawowa Nr 173 8018590365500019228247 
Szkoła Podstawowa Nr 174 8018590365500019258947 
Szkoła Podstawowa Nr 174 6005931849 
Szkoła Podstawowa Nr 353 8018590365500019289842 
Szkoła Podstawowa Nr 353 8018590365500068581935 
Szkoła Podstawowa Nr 385 8018590365500019227127 
Szkoła Podstawowa Nr 385 8018590365500019227134 
Szkoła Podstawowa Nr 385 8018590365500062639045 
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Ad. 9 Podane parametry dystrybucyjne tj. moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe 
wynikają z obecnie zawartych umów dla poszczególnych punktów poboru. 

Ad. 10 W przypadku opisanym w pytaniu, Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych 
do obowiązujących u OSD. 

Ad. 11 W przypadku opisanym w pytaniu, Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczanie opłat 
dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w 
danym okresie rozliczeniowym. 

Ad. 12 Zamawiający oświadcza, że nabywa wyroby gazowe do celów opałowych i spełnia przesłanki 
zwolnienia podmiotowego określonego w przepisie art. 31b ust. 2 pkt 2-8 ustawy o podatku 
akcyzowym. W związku z powyższym, do ceny jednostkowej paliwa gazowego nie doliczamy stawki 
podatku akcyzowego. 

Ad. 13 Zamawiający nie dodaje zapisu w rozdz. 8 SWZ i par. 9 wzoru umowy, 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), ponieważ wszystkie zawarte umowy obowiązują na czas 
określony tj. do 31.12.2021 r. 

Ad. 14 Zapisy wzoru umowy tj.§ 5 ust. 3 przewidują sytuację, którą Wykonawca przedstawia w pytaniu i 
w ocenie Zamawiającego nie wymagają poprawy. 

Ad. 15 Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2 na podstawie 
prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury 
rozliczeniowej na koniec okresu rozliczeniowego. 

Ad. 16 Odpowiedź w Ad. 15. 

Ad. 17 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. 

Ad. 18 Odpowiedź w Ad. 17. 

Ad. 19 Zasady wystawiania faktur dla grupy taryfowej W-5 określone zostały w §6 ust. 3 pkt. b 
Projektowanych postanowień umowy i przewidują one wystawianie faktur wstępnych. 
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