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W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonym w dniu 03 kwietnia 2019 roku, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, o wyjaśnienie treści SIWZ w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego, na 
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1986), udzielam wyjaśnień na następujące zapytania: 
 
Treść zapytania 1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 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 w faktur wstępnych? 

Udzielona odpowiedź:  

Zamawiajacy nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5. 

Treść zapytania 2: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną ? 

Udzielona odpowiedź:  

Zgodnie z treścią zapisu Rozdziału II (INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE) pkt 1.14 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Treść zapytania 3: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną ? 

Udzielona odpowiedź:  

Zamawiajacy nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 

Treść zapytania 4: 

Wykonawca Zwraca się z pytaniem czy obecnie zawarte umowy zostały już wypowiedziane, jaki jest ew. ich okres 
wypowiedzenia i czy ich ewentualne wypowiedzenie należy do obowiązków Wykonawcy czy Zamawiającego ? 

Wasz znak sprawy: - 

 

Wpłynęło do Urzędu: 08.04.2019 r. 
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Murowana Goślina, 10 kwietnia 2019 roku 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Murowana Goślina  
i 6. podmiotów wymienionych w SIWZ, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.” 
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Udzielona odpowiedź:  

Zamawiajacy informuje, że obecnie zawarte umowy nie wymagają wypowiedzenia. 

Treść zapytania 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowy kompleksowej  
na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę 
uwzględniającym zapisy Istotnych postanowień umowy w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie? 

Udzielona odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę, jeśli ten uwzględni zapisy 
SIWZ, w tym szczególnie rozdziału 18 SIWZ - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. 

Treść zapytania 6: 

Wykonawca prosi o weryfikację poprawności podania szacunkowego zużycia dla taryf W 5.1 w załączniku 1 (Opis 
przedmiotu zamówienia). Wskazano tam zużycie rozbite na poszczególne 12 miesięcy, podczas gdy okres trwania umowy 
wynosi 24 miesiące. Wykonawca zwraca się w związku z tym o podanie szacunkowego zużycia w podziale  
na 24 miesiące celem poprawnego i korzystnego dla zamawiającego skalkulowania oferty. 

Udzielona odpowiedź:  

Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)  
i jednocześnie informuje, że  zużycie rozbite na 12 miesięcy jest zużyciem wynikającym z faktur za ostatnie 12 miesięcy. 
Ponadto Zamawijacy informuje, że zużycie w poszczególnym miesiącu, np styczniu, jest szacowanym zużyciem na każdy 
miesiąc styczeń przypadający na okres trawnia zamówienia. Łączne zużycie dla każdego punktu poboru w okresie  
24 miesięcy zostało również wskazane w wyżej opisanym załączniku. 

Treść zapytania 7: 

Dotyczy pkt V.3 SIWZ – wykonawca prosi o doprecyzowanie pojęcia „przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
wykonawca” w szczególności uwzględnienia takich pojęć jak siła wyższa, czy sytuacje niezależne od Wykonawcy  
(np. wina OSD) lub o usunięcie punktu w całości. 

Udzielona odpowiedź:  

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów i jednocześnie wyjaśnia, że zdarzenia spowodowane siłą wyższą oraz 
sytuacje niezależne od Wykonawcy (np. wina OSD) nie są rozumiane jako przyczyny „za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca“. 

 

 

Przedstawione wyżej odpowiedzi zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: 
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/441/kompleksowa_dostawa_gazu_ziemnego_ 
wysokometanowego_grupa_e_dla_g, jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia. 
Przedmiotowe informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące. 

 
 
W imieniu Zamawiającego:          

  
ZZ--CCAA  BBUURRMMIISSTTRRZZAA      

  
//--//  KKRRZZYYSSZZTTOOFF  OOCCZZKKOOWWSSKKII  

 
Miejsce publikacji: 
1) http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/441/kompleksowa_dostawa_gazu_ziemnego_wysokometanowego_grupa_e_dla_g, 
2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 


