
 

oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.1.2020 
 

 

Poznań,      21.01.2020 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę gazu ziemnego. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, działając na podstawie  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, 

udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane 

do Zamawiającego: 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres 

wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przesłał pismo o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na dzień 29.02.2020 r. 

Pytanie nr 2: 

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: 

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy – brak informacji o dotychczasowego Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy jest możliwe zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Tak, jest możliwe. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o podanie właściwego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa odpowiedzialnego za dystrybucję na 

obszarze, na którym znajdują się punkty poboru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uważa, ze jest to Oddział – Zakład Gazowniczy w Poznaniu. 
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Pytanie nr 5: 

Dotyczy Załącznika nr 6, § 5 ust 5: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu „…za dzień zapłaty 

uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego” na zapis: „…za dzień zapłaty uznaje się 

dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”. Informujemy, iż zgodnie z obecnie 

obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki 

pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia powyższy zapis we wzorze umowy. 
 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy Załącznika nr 6, § 5 ust 10: W związku z otrzymywaniem danych odczytowych od OSD w terminie 

do 7 dnia miesiąca,  Wykonawca nie będzie mógł przekazać Zamawiającemu danych odczytowych                       

w terminie do 5 dnia miesiąca (listopada). W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu                       

do przekazywania danych z 5 do 10 dnia miesiąca. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia powyższy zapis we wzorze umowy. 
 

Wniosek nr 2: 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy Załącznika nr 6, § 5 ust 8 i 9: Wykonawca informuje, że nie ma możliwości wprowadzenia do 

faktury rozliczeniowej pozycji określającej procentowe rozliczenie zużycia gazu. Odbiorca za świadczone 

Usługi dystrybucji rozliczany jest na podstawie wskazań układu pomiarowego oraz podlega kwalifikacji do 

grup taryfowych ustalonych dla poszczególnych obszarów i rozliczany jest według stawek opłat 

określonych dla obszaru właściwego dla Miejsca odbioru. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z 

prośbą o usunięcie lub modyfikację zapisu na: Faktury za dostarczone Paliwo gazowe w okresie 

rozliczeniowym będą wystawiane na zasadach określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Brak zgody Zamawiającego na zmianę lub usunięcie zapisu uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia powyższy zapis we wzorze umowy – usuwa § 5 ust 8 i 9.  
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