
   

 

   Otwock, dnia 18.01.2022 r.  

   

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej 

Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1.  

Pzp, p.n.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Otwocku na okres od 01.03.2022 do 31.08.2022 r." wraz z odpowiedziami. 

 

1. Czy Zamawiający jest świadomy, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12 

miesięcy spowoduje to, że usługa dystrybucji dla punktu poboru w taryfie 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. 

W związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej na fakturze będą wyższe niż te 

przedstawione w Formularzu ofertowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Umowa zawarta na podstawie niniejszego postępowania  nie jest umową 

krótkoterminową w rozumieniu Taryfy Osd (pkt 5.3.12 Taryfy nr 10 PSG). Świadczenie usługi dystrybucji 

jest lub będzie wykonywane w sposób ciągły, powyżej 12 miesięcy. Od dnia 01.09.2022 r. Zamawiający 

zawrze kolejną umowę kompleksową na dostawę gazu. 

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

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej. 

Zgodnie z zapisami SWZ zamawiający zawrze umowę w formie korespondencyjnej. 

3. Wykonawca prosi o informacje, czy numery punktów poboru, grupy taryfowe oraz moc godzinowa 

zamówiona dla taryfy W-5 są zgodne z danymi zawartymi na fakturach wystawianych przez obecnego 

Sprzedawcę? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że numery punktów poboru, grupy taryfowe oraz 

moc godzinowa zamówiona dla taryfy W-5 są zgodne z danymi zawartymi na fakturach wystawianych 

przez obecnego Sprzedawcę. Zamawiający przygotował opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

aktualnymi fakturami. 
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