
Opalenica, dnia 06 listopada  2019 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku 
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu pn.: „Kompleksowa dostawa 
gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich  w Opalenicy na rok 2020” 

1.  Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 
Systemu Dystrybucji  przez obecnego Sprzedawcę usługa dystrybucji? W przypadku 
braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie tej informacji od obecnego 
Sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom.  
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Wg wiedzy jaką posiada Zamawiający obecny sprzedawca zgłosił umowę kompleksową 
Operatora Systemu Dystrybucji t.j. sprzedaży paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji 
do Operatora Systemu Dystrybucji na czas określony, do 31.12.2019 r.  
 

2. Czy umowa zostanie zawarta na wzorcu Wykonawcy? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Tak, umowa zostanie zawarta na wzorcu Wykonawcy 
 

3. Dotyczy pkt IV ppkt 3, 4 i 5: Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Powyższe zapisy wskazane przez Wykonawcę dotyczą: 

          „IV.   WYNAGRODZENIE: 
3. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 

zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji 
zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20% względem ilości (wartości) zamówienia 
podstawowego określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której 
mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. W ramach niniejszego prawa Zamawiający 
może dodawać i odejmować punkty poboru gazu. W przypadku dodawania i odejmowania 
punktów poboru gazu oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu Zamawiający złoży 
Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w 
określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi 
w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nie wymagają 
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa 
gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20% 
względem ilości  Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  Całkowita 



wartość zmian wyżej opisanych nie przekroczy 20% wartości umowy kompleksowej, która 
zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia 
wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym 
faktury. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
Wykonawcy.” 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na ich usunięcie. 
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