
Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul .Św. Antoniego 1, 
05-530 Góra Kalwaria, www.zgkgk.pl; e-mail: zgk@post.pl, KRS: 0000255111, NIP: 1231079746, REGON: 140522187 

 
 

                                                                                                                            Góra Kalwaria , 2021.08.18 

ODPOWIEDŹ nr 2 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 możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej – Oferta  
zabezpieczona hasłem na adres e-mail. Hasło do odczytania oferty zostanie wysłane niezwłocznie po  
upływie terminu składania ofert, ok. godz. 11:01  

ODPOWIEDŹ ; dopuszczamy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej. 
 
PYTANIE NR 2 

      Wykonawca prosi o ujednolicenie ilości dot. zapotrzebowania na paliwo gazowe jak również 
jednostek (m3/kWh). Wykonawca prosi, aby zał. 1a zawierał ilości w jednostkach aktualnie 
obowiązujących, tj. kWh.  

ODPOWIEDŹ ; 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. 
 
 
PYTANIE NR 3 

      Wykonawca zwraca uwagę na rozbieżności w zapotrzebowaniu na paliwo gazowe, gdzie ilość z OPZ 
czyli 12 400 000 kWh oraz 270 000 kWh nie pokrywa się z sumą z poszczególnych miesięcy, 
wskazaną w zał 1b.  

ODPOWIEDŹ ; W załączniku 1b powinno być 12 670 000 kWh. Prosimy o uwzględnienie 
korekty w składanych ofertach. 
 
 
PYTANIE NR 4 
Wykonawca prosi o wskazanie zużycia dla taryfy W-7 w rozbiciu na miesiące.  

ODPOWIEDŹ ; 
 

Miesiąc Zużycie  

styczeń 2 277 264 

luty 2 011 840 

marzec 1 755 904 

kwiecień 873 920 

maj 463 853 
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czerwiec 164 871 

lipiec 91 561 

sierpień 65 681 

wrzesień 209 850 

październik 951 940 

listopad 1 409 783 

grudzień 2 123 533 

 
 
PYTANIE NR 5 

       Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?  

ODPOWIEDŹ ; dopuszczamy możliwość zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 
 
PYTANIE NR 6 

       Dotyczy taryfy W-7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie 
prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe 
wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę 
wynikającą w faktur wstępnych?  

ODPOWIEDŹ ; NIE WYRAŻAMY ZGODY. 
 
PYTANIE NR 7 

      Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?  

       ODPOWIEDŹ ; TAK, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie. 
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