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ZP.272.27.2021                                                             Płońsk, dnia 29.11.2021r. 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 

zł na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu 

Płońskiego w latach  2022 – 2023” 

 

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Zamawiający-Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk  udziela wyjaśnień na pytania, które 

otrzymał od Wykonawców w ww. postępowaniu. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

Odpowiedz 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.  

 

 

Pytanie 2 

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

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedz 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

 

Pytanie 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? 

Odpowiedz 3: Zamawiający nie zawierał umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych/ 

lojalnościowych. W pkt II. Zaproszenia do złożenia oferty – Termin realizacji zamówienia Zamawiający 

zastrzega, że „Termin dostawy gazu od dnia zawarcia umowy z jednostką – nie wcześniej niż od 

01.01.2022 oraz nie wcześniej niż po zawarciu wymaganych umów i skutecznym przeprowadzeniu 

zmiany sprzedawcy do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania limitu posiadanych środków.” 

 

 

Pytanie 4 

Wykonawca prosi o wskazanie aktualnych 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). 

Odpowiedz 4: Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia do Zaproszenia otrzymuje następujące 

brzmienia:  

Lp. 5  

Nazwa Jednostki  Adres miejsce i punkt odbioru : I Liceum  Ogólnokształcące im .H. Sienkiewicza  

ul. Płocka 56,            09-100 Płońsk 

Nr gazomierza  / Nr PPG: 19IBKG6 13001334126/2465101642 

Lp. 6 

Nazwa Jednostki  Adres miejsce i punkt odbioru : I Liceum  Ogólnokształcące im .H. Sienkiewicza  

ul. Płocka 56,            09-100 Płońsk 

Nr gazomierza  / Nr PPG: 12M6G613000102299/8018590365500053858967 
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Pytanie 5 

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? 

Odpowiedz 5: Zamawiający potwierdza, że podane w dokumentacji postępowania parametry 

dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z 

obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

 

 

Pytanie 6 

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? 

Odpowiedz 6: 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych po wcześniejszym uzgodnieniu.  

 

Pytanie 7 

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. 

Odpowiedz 7: Zgodnie z postanowienia wzoru umowy: W trakcie Umowy Zamawiający będzie 

rozliczany na podstawie stawek za Paliwo Gazowe i opłat abonamentowych określonych w Ofercie 

Wykonawcy. Stawki stałe i zmienne opłaty dystrybucyjnej będą zgodne ze stawką stałą i zmienną 

umieszczoną w obowiązującej na dzień dostawy Taryfie OSD, do którego sieci przyłączony jest dany 

punkt poboru oraz Grupy Taryfowej, do której został on zakwalifikowany. 

 

Pytanie 8 

Dot. rozdz. 1 pkt 6 zapytania  i par. 11 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. 

Odpowiedz 8: Zamawiający podtrzymuje zapisy §11 wzoru umowy i Zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej.  

 

 

Pytanie 9 

Dot. par. 1 ust. 6 wzoru umowy – 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 
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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 zapisów poprzez dodanie zapisu: „(…..), pod warunkiem 

otrzymania informacji od OSD.” 

Odpowiedz 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 1 ust. 6 wzoru umowy.  

 

Pytanie 10 

Dot. par. 2 ust. 6 i 8 wzoru umowy – Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odpowiedz 10: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 2 ust. 6 i 8 wzoru umowy. Zamawiający zapłaci za 

rzeczywiste zużycie paliwa gazowego do limitu posiadanych środków. Zgodnie z § 2 ust. 8 „W 

przypadku przekroczenia progu 90 % kwoty określonej w ust. 5 Sprzedawca jest zobowiązany o tym 

fakcie niezwłocznie zawiadomić (drogą elektroniczną) Odbiorcę.” Zamawiający zapłaci za rzeczywiste 

zużycie paliwa gazowego do limitu posiadanych środków określonych w § 2 ust. 5 z zastrzeżeniem 

zmian umowy.  

 

Pytanie 11 

Dot. par. 4 ust. 6 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejącego zapisu: Za dzień 

uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy., zapisem: Za 

dzień uregulowania należności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedz 11:  

Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy.  Patrz: Zmiana treści Zmiana Wzoru 

umowy § 4 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Za dzień uregulowania należności 

przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

 

Pytanie 12 

Dot. par. 6 ust. 2 wzoru umowy – Wykonawca wnioskuje o zmianę (lub dodanie) zapisu, że zmiana 

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

w zapytaniu. 

Odpowiedz  12: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 2 wzoru umowy. 

 

 

Pytanie 13 

Dot. par. 10 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślnie zapisów dot. kar umownych. 

Odpowiedz 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 10 wzoru umowy. 

 

 

 

Pytanie 14 

Dot. par. 10 wzoru umowy – W przypadku braku zgody na wykreślenie kar, Wykonawca wnosi o ich 

zmniejszanie o połowę i wykreślenie ust. 4. 

Odpowiedz 14: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 10 wzoru umowy. 
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Pytanie 15 

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 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. 

Odpowiedz 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 

 

Pytanie 16 

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składnia ofert na piątek, tj. 3 grudnia 2021 r. 

Odpowiedz 16: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 3 

grudnia. Zamawiający zmienia termin składania ofert na 1 grudnia 2021r. do godz. 10.00 

Patrz: Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert.  

 

 

II. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Zamawiający-Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk na podstawie § 8 ust 14 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Płońskiego z dnia 1 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze zmianami) zmienia treść 

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w następujący sposób:   

  

I. WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA. 

 

1. § 4 ust. 6 wzoru umowy:  

JEST: 

„6.Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.” 

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 

„6. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

 

II. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ.  

 

1. VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 

JEST: 

    „ 1. formularz ofertowy(Załącznik Nr 1) wraz z Formularzem cenowym (Załącznik nr 2) 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu, zgodnie z pkt III 

Zaproszenia:  

a) aktualnie obowiązującą koncesje na obrót paliwami gazowymi wydanymi przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa, 

b) aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku 

wykonawców będących OSD  

lub  

c) Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucji winni poświadczyć, że na czas realizacji 

zamówienia będą mieli/ mają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z 

Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym 

znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej. 
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3. niezbędne pełnomocnictwa-jeżeli zostały udzielone 

 

należy złożyć elektronicznie na adres : e-mail:mrowinska@powiat-plonski.pl. do dnia 30 listopada 

2021 r. do godz. 10.00. Oferta winna być zaszyfrowana.  

Liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową.  

Do godz. 10.30 Wykonawca zobowiązany jest na ww. adres e-mail wysłać wiadomość z hasłem do 

odszyfrowania oferty. Brak hasła w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z niezłożeniem oferty.  

Zamawiający dopuszcza: 

złożenie oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej następnie przekształconej do 

postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie  

lub  

złożenie oferty w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym)  

lub 

złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z Formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1) 

Formularza cenowego (Załącznik nr 2) Zamawiający uzna, że oferta nie została złożona.” 

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 

    „ 1. formularz ofertowy(Załącznik Nr 1) wraz z Formularzem cenowym (Załącznik nr 2) 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu, zgodnie z pkt III 

Zaproszenia:  

a) aktualnie obowiązującą koncesje na obrót paliwami gazowymi wydanymi przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa, 

b) aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku 

wykonawców będących OSD  

lub  

c) Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucji winni poświadczyć, że na czas realizacji 

zamówienia będą mieli/ mają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z 

Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym 

znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

 

3. niezbędne pełnomocnictwa-jeżeli zostały udzielone 

 

należy złożyć elektronicznie na adres : e-mail:mrowinska@powiat-plonski.pl. do dnia 1 grudnia 

2021 r. do godz. 10.00. Oferta winna być zaszyfrowana.  

Liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową.  

Do godz. 10.30 Wykonawca zobowiązany jest na ww. adres e-mail wysłać wiadomość z hasłem do 

odszyfrowania oferty. Brak hasła w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z niezłożeniem oferty.  

Zamawiający dopuszcza: 

złożenie oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej następnie przekształconej do 

postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie  

lub  

złożenie oferty w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym)  

lub 

złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z Formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1) 

Formularza cenowego (Załącznik nr 2) Zamawiający uzna, że oferta nie została złożona.” 
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III. ZMIANA TREŚCI WYKAZU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO ZAPROSZENIA 

JEST:  

„1. Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica, ul. H. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk,  

REGON 000198829, Dyrektor Ewa Głuchowska - tel. 23/ 662 29 87 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11 A, 09-100 Płońsk,  

REGON 365166960, Dyrektor Jacek Kostrzewa- tel. 23/ 66246 88 

3. I Liceum Ogólnokształcące im. H.Sienkiewicza, ul Płocka 56, 09-100 Płońsk, 

 REGON 130458669, Dyrektor Karina Kmiecińska- tel. 23/662 21 45 

4 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk,  

REGON 000230355 Dyrektor Urszula Drzewaszewska - tel. 23/ 662 25 83 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ul. ks. J. Popiełuszki 14  

REGON 130382601, Dyrektor Agnieszka Piekarz tel. 23 662 75 49. ” 

 

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 

„1. Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica, ul. H. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk,  

REGON 000198829, Dyrektor Ewa Głuchowska - tel. 23/ 662 29 87 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11 A, 09-100 Płońsk,  

REGON 365166960, Dyrektor Jacek Kostrzewa- tel. 23/ 66246 88 

3. I Liceum Ogólnokształcące im. H.Sienkiewicza, ul Płocka 56, 09-100 Płońsk, 

 REGON 130458669, Dyrektor Karina Kmiecińska- tel. 23/662 21 45 

4 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk,  

REGON 000230355 Dyrektor Urszula Drzewaszewska - tel. 23/ 662 25 83”  

 

 

Zmiany Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Z up. Starosty  

Mirosława Dybowska  

Kierownik Referatu  

Zamówień Publicznych  

 
 

 

Sporządziła: M. Rowińska 


