
   

  Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

  ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel. 22 551 21 00, faks 22 551 21 01 

  zmsp@zmsp.org.pl, www.zmsp.warszawa.pl     

 
 

 

Warszawa, dnia  09.12.2020 r. 

Znak sprawy – ZM.NZP.221-13/20 
 

Informacje uzupełniające do sprostowania znak 2020/S 240-593435 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu 

niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. 

Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta 

stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy 

zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”. 

 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 

09.12.2020 r. sprostowania znak 2020/S 240-593435  do ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 

2132-569560 z dnia 27.11.2020 roku, Zamawiający informuje że: 

A. Część II SIWZ otrzymuje brzmienie w sposób następujący: 

1. Przedmiot Zamówienia: 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego 

(grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu 

Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi 

dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do 

pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, 

zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i 

administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Obiekty w grupie taryfowej W-1.1 OSD 1.1, W-2.1, OSD -2.1, W-3.6 OSD W-3.6, W-4, 
ODS W-4,: 

a.  Obiekty w grupie taryfowej W-1.1  OSD 1.1 
 

                

L p Adres 
jakie urządzenie                                      

Nr licznika 

m
o

c
  

u
rz

ą
d

z
e
n

ia
  

Dzielnica taryfa   zużycie  

      kW   sprzedawcy OSD kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

1 Walcownicza 28 C 
kuchnia gazowa  1 szt. 

5 
Wawer 

W- 1.1 W 1.1 

1000 

 

    gazowy dwufunkcyjny co/cw 25         

    05IBKG4062930608475           

 Razem      1000 

 

b. Obiekty w grupie taryfowej W 2  OSD 2.1, W – 3.6  OSD -3.6.,  W -4  OSD 4.1 
 

                

Lp Adres 
jakie urządzenie                                                

Nr licznika 

m
o

c
  

u
rz

ą
d

z
e

n
ia

  

Dzielnica taryfa Zużycie 

      kW 
  

sprzedawc

y 

OS

D 
kWh 

1 2 3 4 5 6 8   

1 Klarysewska 57 kuchnie gazowa   35 szt. 10 
Mokotów 

W- 2 

W- 

2.1 60.000 

    96MG400373827/19962404527           

2 Armii Krajowej 100 kociół gazowy dwufunkcyjny  25 
Wesoła 

W- 3.6 

W- 

3.6       218.500 

    03M6G4L1061432425893           

3 Zorzy 30 B 

 

 

 piec C.O./C.W.U                       

VITOCROSSAL 300 CU3A  60KW     

7452572302796106 

 

 

60 

 

    

Wawer W- 3.6 
W- 

3.6 

420.000 

 

4 Lucerny 106 kocioł gazowy CO 25 

Wawer 

W-4 W-4 

 

      253.000 

 



 

 

  Lucerny 106 grzewczo-wentylacyjne 25 Wawer       

    14*MACR4*1000492583           

 Razem      951.500 

 

2. Obiekty w grupie taryfowej W-5, OSD 5.1.; 
 

                

Lp Adres jakie urządzenie 
moc 

umowna 
Dzielnica taryfa Zużycie 

    Nr licznika kWh   sprzedawcy OSD kWh 

1 2 3   5   8 8 

1 Ciupagi 2 B kocioł gazowy   1 szt. 340 Białołęka W-5 W 5.1 1.198.300 

    04COMMONRG16---120360           

2 Ciupagi 2 bl. I kocioł gazowy   1 szt. 197 Białołęka W-5 W 5.1 736.000 

    04CG161203592801707           

3 Ciupagi 2 bl. II kocioł gazowy   1 szt. 197 Białołęka W-5 W 5.1 989.000 

    04CG161203512770224           

4 Ciupagi 2 bl. III kocioł gazowy   1 szt. 197 Białołęka W-5 W 5.1 885.500 

    04CG161203612770326           

5 Ciupagi 2 C kocioł gazowy   1 szt. 285 Białołęka W-5 W 5.1 1.219.000 

    04CG161203582815076           

6 Ciupagi 2 D (+ A) kocioł gazowy   1 szt. 483 Białołęka W-5 W 5.1 2.530.000 

    13ITRON/RG16---3400703260           

7 Ludna 4 kocioł gazowy CO  2 szt. 219 Śródmieście W-5 W 5.1 1.281.100 

    08MG16N0008202650557           

  Razem           8.838.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Szacunkowa ilość dostarczanego Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania umowy – dostawy 
i sprzedaży Gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż  1,6 
kPa  w poszczególnych taryfach: 

 

Lp Taryfa  
ilość 

punktów  

szacowana ilość paliwa 

gazowego w kWh/h 

1 
W-1,1, OSD             

W-1,1 
2 1000 

2 
W-2,1, OSD              

W-2,1 
1 60.000 

3 
W-3,6 , OSD                

W-3,6 
2 638.500 

4 
W-4, OSD            

W-4 
1 253.000 

5 
W-5, OSD               

W-5,1 
7 8.838.900 

  Razem   
9.791.400 

 

Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego ma charakter jedynie orientacyjny, 

służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości gazu. 

4. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości punktów „ poboru Paliwa Gazowego, w stosunku 
do obiektów wymienionych w pkt 1, 2, w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu 
wskazanego w tym punkcie. 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. 

5. Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833 ze 
zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach 
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasobach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. 
U. z 2019 poz. 1517) w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

6. Kod CPV:  

                          09120000-6 - Paliwa gazowe  
                          09123000-7 - Gaz ziemny  
                          60300000-1 – Usługi przesyłu rurociągami  
                          65210000-8 – Przesył gazu 



 

 

 

7. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania kwoty 
umowy zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Dodatkowe informacje dot. realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w;  
 

a) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
gazem, wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – 
podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020              poz. 833 ze zm.), 

b) Odnośnie dystrybucji gazu:  

 aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu – w przypadku 
Wykonawców będących właścicielem sieci  dystrybucyjnej, 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – 
podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020 poz.833 ze zm.), 

 umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu 
odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca- 
punkty poboru gazu.  

 
 

9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określają wzory umów: 
a. Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz Ziemny w 

grupach taryfowych; W-1.1, OSD 1,1. ,W-2.1, OSD -2.1., W-3.6 OSD W-3.6, W-4, ODS W-
4, 

b. Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz Ziemny w 
grupach taryfowych; W-5, OSD 5.1., 

- przy czym odbiorca przewiduje zawarcie umów na poszczególne punkty poboru 

wymienione w opisie przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1 i 2. 

 

B. Część VII SIWZ  pkt. 1 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie w sposób następujący:                                                                                                                                                                                                                                

„1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu miniPortal  

 do dnia 06.01.2021 r. do godz. 12:00” 

 

C. Załącznik nr 3  do SIWZ -  istotne postanowienia umowy  dla grup  taryfowych W 1.1  

W-2.1, W-3.6 , W-4. otrzymuje brzmienie w sposób następujący: 

„§ 8. 
Okres obowiązywania Umowy 

 

 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. lub do 

wyczerpania kwoty umowy zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej.” 



 

 

 

D. Załącznik nr 3  do SIWZ -  istotne postanowienia umowy  dla taryf – opis przedmiotu 

Zamówienia -  załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy dla grup  taryfowych W 1.1  W-

2.1, W-3.6 , W-4. otrzymuje brzmienie w sposób następujący: 

 

    „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem zamówienia jest Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego 

(grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu 

Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi 

dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do 

pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, 

zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i 

administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”. 

1. Obiekty w grupie taryfowej W-1.1 OSD 1.1, W-2.1, OSD -2.1, W-3.6 OSD W-3.6, W-4, ODS W-4,: 
 a. Obiekty w grupie taryfowej W-1.1  OSD 1.1 

 

 

                

L p Adres 
jakie urządzenie                                      

Nr licznika 

m
o

c
  

u
rz

ą
d

z
e
n

ia
  

Dzielnica taryfa   zużycie  

      kW   sprzedawcy OSD kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

1 Walcownicza 28 C 
kuchnia gazowa  1 szt. 

5 
Wawer 

W- 1.1 W 1.1 

1000 

 

    gazowy dwufunkcyjny co/cw 25         

    05IBKG4062930608475           

 Razem      1000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Obiekty w grupie taryfowej W 2  OSD 2.1., W – 3.6  OSD -3.6.,  W -4  OSD 4 
 

                

Lp Adres 
jakie urządzenie                                                

Nr licznika 

m
o

c
  

u
rz

ą
d

z
e

n
ia

  

Dzielnica taryfa Zużycie 

      kW 
  

sprzedawc

y 

OS

D 
kWh 

1 2 3 4 5 6 8   

1 Klarysewska 57 kuchnie gazowa   35 szt. 10 
Mokotów 

W- 2 

W- 

2.1 60.000 

    96MG400373827/19962404527           

2 Armii Krajowej 100 kociół gazowy dwufunkcyjny  25 
Wesoła 

W- 3.6 

W- 

3.6       218.500 

    03M6G4L1061432425893           

3 Zorzy 30 B 

 

 

 piec C.O./C.W.U                       

VITOCROSSAL 300 CU3A  60KW     

7452572302796106 

 

 

60 

 

    

Wawer W- 3.6 
W- 

3.6 

420.000 

 

4 Lucerny 106 kocioł gazowy CO 25 

Wawer 

W-4 W-4 

 

      253.000 

 

  Lucerny 106 grzewczo-wentylacyjne 25 Wawer       

    14*MACR4*1000492583           

 Razem      951.500 

 

 

2. Szacunkowa ilość dostarczanego Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania umowy – dostawy 
i sprzedaży Gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż  1,6 
kPa  w poszczególnych taryfach: 

 

Lp Taryfa  
ilość 

punktów  

szacowana ilość paliwa 

gazowego w kWh/h 

1 
W-1.1, OSD             

W-1.1 
2 1000 

2 
W-2.1, OSD              

W-2.1 
1 60.000 



 

 

3 
W-3.6 , OSD                

W-3.6 
2 638.500 

4 
W-4, OSD            

W-4 
1 253.000 

5 x x x 

  Razem   
952.500 

 

 

Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego ma charakter jedynie orientacyjny, 

służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości gazu. 

2. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości punktów „ poboru Paliwa Gazowego,  w stosunku do 
obiektów wymienionych w pkt 1, 2, w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu 
wskazanego w tym punkcie. 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. 
 
3. Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.) 
oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasobach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2019 poz. 
1517) w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

 

4. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania kwoty 
umowy zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
 

5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określają wzory umów: 
a. Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz Ziemny 

w grupach taryfowych; W-1.1, OSD 1.1. ,W-2.1, OSD-2.1., W-3.6 OSD W-3.6, W-4, 
ODS W-4.1, 
- przy czym odbiorca przewiduje zawarcie umów na poszczególne punkty poboru 

wymienione w opisie przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1 i 2.” 

 

 

 

 



 

 

E. Załącznik nr 3  do SIWZ -  istotne postanowienia umowy  dla grup  taryfowych W.5  

OSD 5. 1. otrzymuje brzmienie w sposób następujący: 

„§ 8. 
Okres obowiązywania Umowy 

 
 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania 

kwoty umowy zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej.” 

 

F. Załącznik nr 3  do SIWZ -  istotne postanowienia umowy  dla taryf – opis przedmiotu 

zamówienia załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy dla grup  taryfowych W.5 OSD 5.1, 

otrzymuje brzmienie w sposób następujący: 

 

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem zamówienia jest Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego 

(grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu 

Państwa położonych na obszarzem. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej 

na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji 

operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w 

niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”. 

 

1. obiekty w grupie taryfowej W-5, OSD 5.1.; 
 

                

Lp Adres jakie urządzenie 
moc 

umowna 
Dzielnica taryfa Zużycie 

    Nr licznika kWh   sprzedawcy OSD kWh 

1 2 3   5   8 8 

1 Ciupagi 2 B kocioł gazowy   1 szt. 340 Białołęka W-5 W 5.1 1.198.300 

    04COMMONRG16---120360           

2 Ciupagi 2 bl. I kocioł gazowy   1 szt. 197 Białołęka W-5 W 5.1 736.000 

    04CG161203592801707           

3 Ciupagi 2 bl. II kocioł gazowy   1 szt. 197 Białołęka W-5 W 5.1 989.000 

    04CG161203512770224           

4 Ciupagi 2 bl. III kocioł gazowy   1 szt. 197 Białołęka W-5 W 5.1 885.500 

    04CG161203612770326           



 

 

5 Ciupagi 2 C kocioł gazowy   1 szt. 285 Białołęka W-5 W 5.1 1.219.000 

    04CG161203582815076           

6 Ciupagi 2 D (+ A) kocioł gazowy   1 szt. 483 Białołęka W-5 W 5.1 2.530.000 

    13ITRON/RG16---3400703260           

7 Ludna 4 kocioł gazowy CO  2 szt. 219 Śródmieście W-5 W 5.1 1.281.100 

    08MG16N0008202650557           

  Razem           8.838.900 

 

 

2. Szacunkowa ilość dostarczanego Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania umowy – 
dostawy i sprzedaży Gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) przy ciśnieniu nie 
niższym niż  1,6 kPa  w poszczególnych taryfach: 

 

Lp Taryfa  
ilość 

punktów  

szacowana ilość paliwa 

gazowego w kWh/h 

1 x x x 

2 x x x 

3 x x x 

4 x x x 

5 
W-5, OSD               

W-5,1 
7 8.838.900 

  Razem   
8.838.900 

 
 

Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego ma charakter jedynie orientacyjny, 

służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości gazu. 

3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia 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 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. 
 
4. Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.) 
oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasobach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2019 poz. 
1517) w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

 

5. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania kwoty 
umowy zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
 

6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określają wzory umów: 
Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz Ziemny 
w grupach taryfowych; W.5 OSD 5.1 
- przy czym odbiorca przewiduje zawarcie umów na poszczególne punkty poboru 

wymienione w opisie przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.” 

 

 

 
                       

Podpisano elektronicznie 

p.o. Z-cy Dyrektora Ewa Morawska-Sochacka 

/Kierownik zamawiającego/ 

 


