
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Zator i 

jej jednostek organizacyjnych” 

 

Numer postępowania: EO/EG/014/2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1:  Dotyczy grupy taryfowej BW-5. Wykonawca prosi o udostępnienie zapotrzebowania na 

paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące, dla każdego punktu poboru odrębnie.  

Wyjaśnienie:  W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane zużycia gazu dla PPG z grupą 

taryfową W-5.1. 

Nr_PPG styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

0030001726 20 831 18 516 13 887 6 944 2 315 1 157 0 0 4 629 8 101 18 516 20 831 

Pytanie 2:  Czy aktualnie obowiązujące umowy na dostawę paliwa gazowego wymagają 

wypowiedzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia? Po czyjej stronie należy wypowiedzenie 

umowy? 

Wyjaśnienie:  Umowy zawarte przez Urząd Gminy Zator nie wymagają wypowiedzenia, zawarte są 

na czas określony. 

 

Pytanie 3  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą 

korespondencyjną? 

Wyjaśnienie:  Tak Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 4:  Dotyczy grupy taryfowej BW-5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur 

wstępnych na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę 

rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, 

której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający oczekuje, że rozliczenia będą prowadzone na podstawie faktycznego 

zużycia paliwa gazowego wyznaczonego na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych, zgodnie z zapisami zawartymi w §5 projektu umowy (Załącznik nr 5 do 

SIWZ). 

 

Pytanie 5  Wykonawca prosi, aby termin płatności faktur był liczony od daty ich wystawienia. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. 

Uzasadnienie: Uregulowania Ustawy o finansach publicznych i osobista odpowiedzialność 

pracowników za ich naruszenie wykluczają możliwość zmiany zaproponowanych 

zapisów i wzięcia bezpośredniej odpowiedzialności za opóźnienia transferów 

finansowych dokonywanych w systemach bankowych. Ustalony w umowie termin 

związany jest z powstaniem ewentualnych zobowiązań odsetkowych i może być 

odmiennie (w stosunku do zapisów KC) uregulowany umownie. 

 



Wprowadzone niniejszym dokumentem uzupełnienia stają się integralną częścią SIWZ. Z uwagi na 

charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 


