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                                                                                                                            Góra Kalwaria , 2021.08.18 

ODPOWIEDŹ nr 1  do sprawy ZGK/ZP/01/2021   

         

 

DOTYCZY:  postępowania przetargowego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO ogłoszonego  przez Zakład   

                      Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii pn; „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego  
                      /wraz   z usługą dystrybucji/ dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii”: 
 
 
  

                Zgodnie z art 135 ust.2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych – [Dz. Ustaw 2019, poz.1843 z późn.zm.]  Zamawiający 
dokonuje odpowiedzi na zadane pytania w poniższym zakresie;    
 
PYTANIE NR 1 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie nazwy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz obszaru 
taryfowego, na terenie którego znajdują się punkty poboru.  

ODPOWIEDŹ; Zamawiający informuje, że dotychczasowym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego dla dostaw gazu do jednostek Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w  Górze Kalwarii jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
 
 
PYTANIE NR 2 
Wykonawca prosi o weryfikację szacunkowego zapotrzebowania na paliwa gazowe (weryfikację, który z 
podanych wolumenów jest poprawny i aktualizację załączników). Wykonawca wyjaśnia, że zapotrzebowanie na 
rok 2022 w ZAŁĄCZNIKU NR 1b jest równe 11GWh; w ZAŁĄCZNIKU NR 1a- 1,41GWh; w ZAŁĄCZNIKU NR 2- w 
punkcie „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA”, podpunkt 1- 1,1GWh, w punkcie „POZOSTAŁE WYMAGANIA”, podpunkt 11- 
12,67GWh.  

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dokonuje modyfikacji i ujednolicenia zapotrzebowania na 
paliwa gazowe na rok 2022 tj; 

 Załącznik nr 1a zawiera ilości w jednostkach obowiązujących (kWh) różnica dotyczy 

wolumenu jest 11 000 000 kWh , powinno być 12 400 000 kWh. Prosimy o 

uwzględnienie korekty w składanych ofertach. 

 W załączniku 1b powinno być 12 670 000 kWh. Prosimy o uwzględnienie korekty w 

składanych ofertach. 

    
PYTANIE NR 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert drogą elektroniczną 
poprzez przesłanie skanów odręcznie podpisanych formularzy lub formularzy podpisanych . 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty pod rygorem nieważności w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 63.2 ustawy 
Pzp. 

UWAGA; 
 Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu 
pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię 
(imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji 
elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany podpis 
elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 
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r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 

 Oferta i  załączniki muszą być podpisane zgodnie z wymaganiami art. 63.2 ustawy PZP . 

 
 

http://www.zgk.goralkalwaria.pl/
mailto:zgk@post.pl

