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ZPG.271.44.2019  Ogrodzieniec, dnia 09.12.2019r. 

 

Wg rozdzielnika 

 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_1 

I WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ_1 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec”. 

 

I. Działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej 

ustawą Pzp, – Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) w zakresie: 

 

1) Załącznika nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy po zmianie SIWZ 1 w 

załączeniu. 

Poprzez wykreślenie §8 Kary umowne (wraz z konsekwencjami zmiany numeracji 

kolejnego paragrafu)  

 

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy po zmianie SIWZ 1 w załączeniu. 

 

2) Załącznika nr 6  - Formularz cenowy w lp. 1 i 4 tabeli dot. grupy taryfowej: OSD: W-5-

1 /liczba punktów: 5/. 

z:   1538874 kWh 

na: 1531395 kWh 

 

Załącznik nr 6  - Formularz cenowy po zmianie SIWZ 1 w załączeniu. 

 

 

3) Powyższe zmiany treści SIWZ powodują zmianę terminów: 

 

a) składania ofert: z 10.12.2019 r. do godz. 9:00 na 12.12.2019 r., do godz. 9:00, 

 

b) otwarcia ofert: z 10.12.2019 r. o godz. 9:30 na 12.12.2019 r., o godz. 9:30. 

 
Tym samym: 
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w 
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
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wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Plac 
Wolności 25, 42- 440 Ogrodzieniec oraz opisane w następujący sposób: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wykonawca Zamawiający 

 

                                                           

                                                          Gmina Ogrodzieniec (UMiG w Ogrodzieńcu) 

……………………………..                   Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, 

…………………………….           Referat Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego  

……………………………..                   i Gospodarki Mieniem Gminy 

 

 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E  

dla jednostek organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec”. 

  

Nie otwierać przed dniem 12.12.2019 r., godz. 9:30 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
(ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę) 

 

II. Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Pzp, udziela 

niniejszym następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:  

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odp.: Tak. Patrz rozdział XX ust. 2 SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 

Systemu Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) 

usługa dystrybucji? 

W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych 

informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom. 

Odp.: Zamawiający posiadał umowy kompleksowe, które zostały rozwiązane 

(wypowiedziane) i obowiązują do 31.12.2019 r. Zatem będą to obowiązki Wykonawcy. 

 

3. Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez 

Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia 

umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę 
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płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na 

fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 

IRIESD. 

Odp.: Tak, dane pochodzą z faktur. 

 

4. Wykonawca prosi o wykreślenie treści zapisu § 8 Załącznika nr 4 (IPU). 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy po zmianie 

SIWZ 1 w załączeniu. 

 

5. W związku z rozbieżnościami Wykonawca prosi o weryfikację wielkości wolumenu w 

grupie taryfowej W-5.1. W załączniku nr 5 do SIWZ wolumen wynosi 1531395 kWh, 

natomiast w formularzu cenowym wielkość wolumenu wynosi 1538874 kWh. 

Odp.: Prawidłowa ilość to 1531395 kWh. Załącznik nr 6  - Formularz cenowy po zmianie 

SIWZ 1 w załączeniu. 

 

6. Dotyczy formularza cenowego. 

Czy dla wyliczenia wartości podatku akcyzowego, wykonawca wypełnia tylko kolumnę nr 4, 

5, 6 oraz 7? 

Odp.: Tak, dodatkowo należy podać ogółem wartość podatku akcyzowego. Zamawiający nie 

może się odnieść do pytania, które nie zostało ostateczne dookreślone, jeśli są jakieś uwagi 

co do kalkulacji ceny to należy zaproponować rozwiązanie.  

          

   

 
 
 
 
Rozdzielnik: 

- Wykonawca zadający pytanie, 

- strona internetowa: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 
- aa. 

 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/

