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Gmina i Miasto Nisko  Nisko, dnia 09.11.2017 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

ZP.271.60.2017 

 

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 

2017r. poz. 1579 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 1 

Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie wolumenu w kWh w grupach taryfowych W-5 dla 

poszczególnych grup taryfowych. Dane miesięczne są wymagane do przygotowania wyceny 

indywidulanej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu zamieszcza zestawienie zużycia gazu w taryfie W5 

 

 

Pytanie 2 

Wykonawca prosi o informację kto jest aktualnym Sprzedawcą paliwa gazowego. 

Odpowiedź: 

Energia Dla Firm Spółka Akcyjna ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa 

 

 

Pytanie 3 

Wykonawca prosi o podanie terminów wypowiedzenia dotychczasowych Umów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada zawarte umowy z dotychczasowym sprzedawcą na czas określony tj. do dnia 

31.12.2017 r.  

 

 

Pytanie 4 

Dotyczy pkt. 3 ppkt. 7c SIWZ: Czy Zamawiający akceptuje postanowienia Art.62b Ustawy Prawo 

Energetyczne, który stwierdza że dla Odbiorców końcowych dokonujących zakupu paliwa gazowego 

w trybie zamówień publicznych, taryfy Wykonawców nie są ustalane oraz ma świadomość stałości 

ceny za paliwo gazowe oraz abonamentu z jednoczesnym stosowaniem aktualnych stawek opłat 

dystrybucyjnych? W związku z tym Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu przedmiotowego punktu z 

uwagi na stałość ceny za paliwo gazowe oraz abonamentu oraz zmienność opłat dystrybucyjnych w 

przypadku zmiany Taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu pkt 3 ppkt 7c SIWZ. 
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Pytanie 5 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu mówiącego o częściowej zmianie Sprzedawcy.  

Odpowiedź: 

Przedmiotowy zapis ma zastosowanie w przypadku gdy zajdzie konieczność rozwiązania umowy dla 

jednego punktu poboru lub zmiany zamówionej mocy. 

 

 

 

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), przedłuża termin składania 

ofert, do dnia 15.11.2017 r. do godz. 11:30. 

 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

 

1) Punkt 8.2  otrzymuje brzmienie: 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.11.2017 r. do godz. 11:30. 

 

2) Punkt 10.7 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: 15.11.2017 r. godz. 12:00 oraz z nazwą i 

dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

 

3) Punkt 11.1 otrzymuje brzmienie:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 

15.11.2017 r. do godz. 11:30. 
 

4) Punkt 11.3 otrzymuje brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.11.2017 r. do godz. 12:00., w siedzibie Zamawiającego, pokój 

nr 20. 

 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 

  

 

 

 

 Z up. BURMISTRZA 

 mgr Teresa Sułkowska 

 Zastępca Burmistrza  

 


