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W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonym w dniu 10 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: 
Wykonawca prosi o wykreślenie z Istotnych Postanowień Umowy  punktu 6 w rozdziale VII Rozwiązanie i odstąpienie od 
umowy. 
Udzielona odpowiedź:  
Zamawijący nie widzi podstaw do wykreślenia wyżej wskazanego zapisu oraz jednocześnie informuje, że umowa z 
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zawarta jest na czas określony, a Zamawiający nie przewiduje jej 
przedterminowego rozwiązania. 

Treść zapytania 2: 
Czy dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 Zamawiający przyjmuje rozliczenie zgodnie z OSD bez rozliczeń 
szacunkowych w ciągu roku? 

Udzielona odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z trecią zapisu Rozdziału II (INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE) pkt 1.8 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2, chce otrzymywać faktury na podstawie 
szacunkowego zużycia, zaś ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy powinno nastąpić na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD. 
 
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:          
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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. 
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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.” 


