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INFORMACJA 

 

Dotyczy:  

postępowania: „Kompleksowy zakup paliwa gazowego” /opublikowanego                       

w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00089928/01w dniu 10.02.2023 r, 

nr sprawy: ZS-46/2023/.  

. 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, występując jako 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym /art. 275 pkt. 1 Pzp/  na: „Kompleksowy zakup paliwa gazowego”. informuje, że: 

terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 tj. z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ . 

 

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1. 

Prosimy o podanie mocny umownej (kWh/h) dla punktu poboru: 8018590365500000028108                       

w grupie taryfowej W-5, zgodnie z taryfą nr 11 OSD (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą 

w Tarnowie) pkt. 5.3.4, parametr ten jest niezbędny do prawidłowego wyliczenia opłaty za usługę 

dystrybucji.  

 
Odpowiedź: Zamawiający podaje moc umowną 274 kWh/h. 

 
Pytanie 2 

Prosimy o modyfikację jednostki miary w formularzu cenowym dla opłaty dystrybucyjnej stałej na 

„miesiąc” w przypadku punktów poboru przynależących do grup taryfowych W-4 oraz W-3. Zgodnie 

z taryfą nr 11 OSD (pkt 5.3.2) stawka ta dla odbiorców przynależących do grup od W-1.1 do W-4 

wyrażona jest w zł/mc. 

 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił i załączył FORMULARZ CENOWY w dokumentach 

postępowania. 
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Udzielone powyżej odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców i należy je 

uwzględnić w celu poprawnego przygotowania i złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.  

 

 

 
Z poważaniem  

 
Prokurent 

  
Przemysław Sufa - Rajski 
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