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Gmina Nisko  Nisko, dnia 02.12.2016 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

 

ZP.271.54.2016 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko 

oraz podległych jednostek organizacyjnych wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

zwracam się z prośba o przesłanie szacunkowego zużycia paliwa gazowego w rozbiciu na 

poszczególne miesiące dla punktu poboru zaznaczonego kolorem w załączonym pliku. Niestety w 

odpowiedzi na poprzednie pytania nie dołączyli Państwo rozbicia dla tego punktu poboru. 

Ponadto informuje, że w naszym systemie roczny pobór paliwa gazowego dla w/w punktu poboru 

wynosi ok. 60 000 kWh. W związku z tym proszę o informację czy nie jest to zawyżona ilość 

paliwa gazowego, które Państwo zamieściliście w SIWZ ? 

 

Odp.  

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w treści Załącznika nr 1a do SIWZ (Zmiana naniesiona 

w kolorze czerwonym) oraz w treści Załącznika nr 5 do SIWZ na właściwe. Dodatkowo załączony 

został, w rozbiciu na miesiące, załącznik z ilością zużycia gazu w taryfie W5 dla Domu Kultury  

w Nowosielcu  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert, do dnia 

08.12.2016 r. do godz. 11:30. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

1) pkt 9.2 Wymagania dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie: Wadium należy wnieść w terminie 

do dnia 08.12.2016 do godz. 11:30. 

2) pkt 11.7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, 

nienaruszonym opakowaniu opisanym  w następujący sposób: Oferta na: „Dostawa gazu dla 

Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych” NIE OTWIERAĆ przed: 

08.12.2016 godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów 

Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 

(biuro obsługi klienta) do dnia 08.12.2016 do godz. 11:30. 

4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.12.2016 o godz. 12:00,  

w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20. 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.  

  

 BURMISTRZ 

 mgr Julian Ozimek 


