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                                                                                                                            Góra Kalwaria , 2021.10.27 

ODPOWIEDŹ nr 1 do sprawy ZGK/ZP/01-2/2021 
 

         

 
Dotyczy:     postępowania przetargowego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ogłoszonego  przez Zakład   
                   Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz  

                   z usługą dystrybucji/dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii - nr  postępowania   

                 ZGK/ZP/01-2/2021. 
 
 
  

                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 prosi o wskazanie zużycia odrębnie dla poszczególnych 
grup taryfowych, rozbijając zapotrzebowanie na miesiące.  
ODPOWIEDŹ;  
Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie SUW Kalwaryjska; 

kWh 

172519 

150045 

97742 

66022 

34243 

12283 

6849 

4913 

15633 

71315 

107159 

161278 

90000 

 
PYTANIE NR 2;  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;  
Zamawiający  NIE WYRAŻA ZGODY na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie 
prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz faktur rozliczeniowych za pobrane 
paliwo gazowe wystawionych na koniec okresu rozliczeniowego, których kwoty 
zostaną pomniejszone o kwoty wynikające w fakturach wstępnych. 
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PYTANIE NR 3;  Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w 
przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa 
gazowego?  
ODPOWIEDŹ; 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie ale nie będzie sam kontrolował 
wartości umowy. 
  
 

PYTANIE NR 4; Wykonawca prosi o skorygowanie załącznika nr 1a – załącznik 
cenowy. Jeżeli okres obowiązywania umowy to 01/2022 – 03/2022, Wykonawca prosi 
o usunięcie pozycji odnoszących się do okresu 12 miesięcy, czyli poz. A  
ODPOWIEDŹ;  
Wyrażamy zgodę. Wykonawca dokonane zmiany powinien uwzględnić w składanej 
ofercie zgodnie z zapisami SWZ rozdz.7 tj;  

Treść odpowiedzi na pytania wykonawców udzielona w toku postępowania stanowi integralną 
część SWZ. Odpowiedzi na pytania związane ze specyfikacją stają się częścią SWZ i mogą  
zmieniać jej pierwotną treść. W takim przypadku zamawiający nie musi i nie będzie 
dokonywać żadnych dodatkowych czynności, ponieważ zarówno on, jak i wykonawcy, są 
związani. treścią pytań i odpowiedzi. Wykonawcy  dokonane zmiany powinni uwzględnić w 
składanych ofertach. W treści pisma bądź w temacie maila prosimy wpisać nazwę 
postępowania; 

    

PYTANIE NR 5; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie 
elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
ODPOWIEDŹ; 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z 
zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
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