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Znak sprawy DBFO/ZP/01/2022
Ogłoszenie nr nr 2022/BZP 00090641/01 z dnia 2022-03-18
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 22 marca 2022 r. wpłynęły drogą elektroniczną zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?
2. Czy
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z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
3. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePUAP.
4. 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?
5. Czy Zamawiający jest świadomy, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12
miesięcy spowoduje to, że usługa dystrybucji dla punktu poboru w grupie taryfowej W-5 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.
6. Czy Zamawiający zapłaci fakturę, jeżeli na fakturze opłata stała zostanie powiększona o
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7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej

W-2.1 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-2.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z
Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.
8. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2.1 czy
Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1
miesiąc?
9. Prosimy o podanie nr punktów poboru dla wszystkich punktów. Obowiązek umieszczania przez
sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt
11.10.4 IRIESD.
10. Czy podane przez Zamawiającego grupy taryfowe i adresy punktów poboru są aktualne i zgodne
z danymi na fakturze?
11. Wnosimy o podanie mocy umownych dla każdego punktu poboru w grupie taryfowej W-5.
Informacja jest niezbędna do obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej.
12. Dot. par 9 Załącznika nr 4 do SWZ – Wykonawca prosi o dodanie zapisu:
„Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową
dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy/
zgłoszenia umowy do OSD, zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o.”
13. Dot. rozdz. 5 pkt 2 SWZ– Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby
ewentualne zmniejszenie / zwiększenie ilości punktów poboru, mogło być w zakresie do +/-10%
wolumenu podstawowego określonego w SWZ
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dla wszystkich PPG objętych postępowaniem.
15. Czy w Formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona
stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)?
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub kWh/h były podane
maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest
z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, gdzie stawki podane są w gr za kWh
co w przeliczeniu na zł za kWh daje pięć miejsc po przecinku.
17. Czy w przypadku przekroczenia szacowanej wartości umowy, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste
zużycie paliwa gazowego?
18. 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
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taryfowej możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które
powinno być dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu.
19. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie powyżej, Wykonawca prosi o podział
zamówienia na części, gdzie zostaną wyodrębnione punkty poboru podlegające ochronie
taryfowej oraz te poza rozliczeniem taryfowym.
20. 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.
21. W przypadku, gdy wolumen podlega ochronie Taryfowej czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis:
„Ustalenie wysokości opłat należnych Sprzedawcy z tytułu dostarczania Paliwa gazowego
dokonywane będzie według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w
odpowiedniej Taryfie i w Umowie kompleksowej w ten sposób, że:
1)

Paliwo gazowe pobrane w danym Okresie rozliczeniowym na potrzeby zużycia w

gospodarstwach domowych, zgodnie z Oświadczeniem ustawowym będzie rozliczone według cen
i stawek opłat określonych w Taryfie stosowanej dla odbiorców w gospodarstwie domowym;
2) ilość Paliwa gazowego [kWh] pobrana na potrzeby zużycia w gospodarstwach domowych
ustalana jest na podstawie wskaźnika procentowego określonego w Oświadczeniu ustawowym;
3) pozostałe Paliwo gazowe pobrane w danym Okresie rozliczeniowym będzie rozliczane według
cen i stawek opłat określonych w Załączniku nr ……… do Umowy oraz Taryfie stosowanej dla
odbiorców innych niż odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych (cennik);
4) Sprzedawca będzie pobierał opłatę abonamentową według stawek określonych w Taryfie
stosowanej dla odbiorców gospodarstwie domowym;
5) opłata handlowa przewidziana w Taryfie stosowanej dla odbiorców innych niż odbiorcy Paliw
gazowych w gospodarstwach domowych (cennik), nie będzie pobierana.
6) Zmiana ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej nastąpi w przypadku
zmiany Taryfy stosowanej dla odbiorców w gospodarstwie domowym zatwierdzonej przez
Prezesa URE.”
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 Adres skrzynki ePUAP: /DBFOWESOLA/SkrytkaESP
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Ad. 4 Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego
terminie.
Ad. 5 Zamawiający przyjmuje do wiadomości zapisy w Taryfie Operatora.
Ad. 6 Zamawiający zapłaci należności wynikające z wprowadzenia współczynnika korygującego zgodnie z
Taryfą Operatora.
Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2.1 na podstawie
prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury
rozliczeniowej na koniec okresu rozliczeniowego.
Ad. 8 Odpowiedź zgodnie z pkt. Ad. 7
Ad. 9 Zestawienie numerów punktu poboru placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła:
nazwa placówki

numer punktu poboru

Przedszkole Nr 259

8018590365500067738484

Przedszkole Nr 260

8018590365500057787911

Przedszkole Nr 261

8018590365500064186141

Przedszkole Nr 262

8018590365500019278334

Przedszkole Nr 434

8018590365500019210587

Przedszkole Nr 434

8018590365500065653000

Szkoła Podstawowa Nr 171 8018590365500019232787
Szkoła Podstawowa Nr 171 8018590365500059211483
Szkoła Podstawowa Nr 172 8018590365500019243196
Szkoła Podstawowa Nr 173 8018590365500019228247
Szkoła Podstawowa Nr 174 8018590365500019258947
Szkoła Podstawowa Nr 174 8018590365500065934789
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
Ad. 10 Podane parametry dystrybucyjne tj. moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe
wynikają z obecnie zawartych umów dla poszczególnych punktów poboru.
Ad. 11 Moce umowne dla taryf W-5 zostały podane w Rozdziale 5 pkt. 1 SWZ – Zestawienie Obiektów –
prognozowana wartość Zamówienia oraz warunki techniczne.
Ad. 12 Zamawiający nie dodaje proponowanego zapisu w par. 9 Załącznika nr 4 do SWZ tj. wzoru umowy,
że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę
gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy (lub skuteczne
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zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego), ponieważ wszystkie zawarte umowy
obowiązują na czas określony tj. do 30.04.2022 r
Ad. 13. Rozdział 5 pkt. 2 SWZ zawiera zapisy zgodnie z wnioskiem.
Ad. 14 Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG objętych
postępowaniem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Ad. 15 Zgodnie z zapisami Rozdziału 17 pkt. 4 SWZ:
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.
Ad. 16 Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie cen jednostkowych do pięciu miejsc po przecinku.
Ad. 17 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przewidywanym wyczerpaniu środków przeznaczonych
na sfinansowanie umowy w sytuacji, gdyby miało to nastąpić przed dniem 31.12.2022 roku. Zgodnie z
zapisem Rozdziału 17 pkt. 6 SWZ, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie,
obliczone w oparciu o faktyczną ilość zużytego gazu do dnia zakończenia umów tj. 31.12.2022 roku.
Ad. 18 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)
Ad. 19 Zamawiający informuje, że cały wolumen zużycia gazu objęty jest ochroną taryfową, tj. zużywa
paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności określonej w Ad. 18
Ad. 20 Odpowiedź w Ad. 19
Ad. 21 Zamawiający wyraża zgodę na wszystkie zapisy wymagane prawem w przypadku złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia zgodnie z Ad. 18.
Dyrektor Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesoła m.st.
Warszawy
/-/ Dariusz Galiński
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