
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy 

Jasienica i jej jednostek organizacyjnych” 

Numer postępowania: EO/EG/001/2020 

__________________________________________________________________________________ 

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 z późn zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1:  Wykonawca prosi o udzielenie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa 

gazowego dla Zamawiającego? 

Wyjaśnienie:  Informacja taka zostanie podana Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako  

najkorzystniejsza, na etapie przygotowania ofert informacja taka nie jest niezbędna. 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres mailowy? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną lecz zgodnie 

z wymogami, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym. Obraz faktury w formacie .pdf nie będzie 

akceptowany. 
 

Pytanie 3  W doniesieniu do spełnienia wymagań posiadanej zdolności  technicznej i zawodowej, 

czy Zamawiający określa w ramach ilu umów dostawy były realizowane? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, wymóg może być 

zrealizowany w jednej lub wielu umowach. 
 

Pytanie 4  Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże wybranemu Wykonawcy w 

wersji edytowalnej dane dotyczące każdego punktu poboru (ID PZO, pełny adres, grupa 

taryfowa, obecny sprzedawca, moc umowna, miesięczne zapotrzebowanie), wykaz 

Odbiorców (wraz z pełnym adresem, nr NIP oraz REGON), wykaz Nabywców (wraz z 

pełnym adresem, nr NIP oraz REGON)? 

Wyjaśnienie:  Zamawiający potwierdza, że przekaże powyższe dane w formie elektronicznej, przy 

czym zużycie paliwa gazowego w rozbiciu na poszczególne miesiące będzie dotyczyło 

jedynie obiektów z grupą taryfową W-5.1 i W-6.1. 
 

Pytanie 5:  Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawę wolumenu w formularzu ofertowym. Suma 

podanych wartości w tabeli formularz ofertowego to 2 693 434, czyli wartość niezgodna z 

sumą z załącznika nr 7 do SIWZ, która wynosi 4879078. 

Wyjaśnienie:  Wykonawca musiał popełnić błąd przy sprawdzaniu wartości. Zawarte w formularzu 

ilości paliwa gazowego dają łączną sumę o wartości 4 879 078 kWh. 

 

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

charakter wprowadzonych zmian Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert. 
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