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1. Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie załączników do SIWZ w wersji 
edytowalnej (WORD)? 

Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiotowa zmiana pozwoli na zastosowanie do 
przeliczenia ilości paliwa gazowego i opłat dystrybucyjnych poprawnej jednostki 
rozliczeniowej, jaką jest kWh (kilowatogodzina), zgodnie z przekazanym 
współczynnikiem konwersji w wysokości 11,264 kWh/m3 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych Umów Kompleksowych 
Dostarczania Paliwa Gazowego dla punktów poboru paliwa gazowego 
Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ– Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia....? 

 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w całości treści Załącznika nr 9 do SIWZ  - 
Wzór umowy i wyrazi zgodę na podpisanie umów w sprawie Zamówienia 
publicznego – odrębnie dla każdego z punktów poboru paliwa gazowego, na 
wzorcu Umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy zaproponowanym przez 
Wykonawcę (wzór Umów wraz z OWU w załączeniu)?. 

 
4. Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany 

cen jednostkowych paliwa gazowego, opłaty abonamentowej w okresie trwania 
umowy, w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wprowadzających 
zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym?. 

 
W związku z tym Wykonawca prosi o doprecyzowanie treści pkt 1 ppkt 2) Rozdział 
XIII, ponieważ Zamawiający wskazał jedynie zmianę cen jednostkowych netto 
w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego.  
  

5. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie w całości treści pkt 2 ust. 3 Rozdział 16 
SIWZ tj.: 

„Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, 
stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich 
zmian” 

Wykonawca wyjaśnia, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 
w przypadku m. in. zmiany cen jednostkowych netto w okresie obowiązywania 
umowy, o czym Wykonawca zgodnie z zapisami umowy ma obowiązek 
poinformować Zamawiającego, jednakże dopuszczalność zmian Umowy zgodnie 
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z powyższym zapisem SIWZ stanowi uprawnienie Zamawiającego, co wiąże się dla 
Wykonawcy z ryzykiem odmowy wprowadzenia do umowy zmian w związku ze 
zmianą cen. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
19 listopada 2015 r.? 

Przedmiotowa zmiana umożliwi przygotowanie precyzyjnej i konkurencyjnej oferty.  

 

ODPOWIEDZI 

 
 

1. Ad 1 – Zamawiający przekaże załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.  
Zamawiający informuje, że podany współczynnik konwersji jest przykładowym 
czynnikiem i dotyczył okresu od 30.09.2015 do 31.10.2015 r. 
 

2. Ad 2 – Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnych umów kompleksowych 
dostarczania paliwa gazowego do punktów poboru paliwa gazowego 
Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia. 

 
3. Ad 3 – Zamawiający zgodzi się na podpisanie umów w sprawie zamówienia 

publicznego na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę, o ile nie odbiega on 
od katalogu zasadniczych punktów we wzorze umowy Zamawiającego. 
 

4. Ad 4 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany cen jednostkowych paliwa 
gazowego i opłaty abonamentowej  w okresie trwania umowy. 
 

5. Ad 5 - Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści pkt 2 ust. 3 Rozdział 16 
SIWZ. 

 
 

6. Ad 6 - Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 
dnia 19 listopada 2015 r.  

 

 

 


