
 

 

    Otwock,  dnia 03.10.2018r.  

ZP 3 - 2018 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby  

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), (dalej ustawy Pzp.) Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi na pytanie 3 oraz 11 informujemy, że  Wykonawca 

kalkuluję indywidualną cenę paliwa gazowego dla Zamawiającego w oparciu o ceny na Giełdzie 

Towarowej z dnia poprzedniego. 

Aby zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania umowy, cały wolumen przedstawiony w SIWZ 

Wykonawca zakupuje na TGE według ceny z dnia zakupu. W związku z powyższy rozliczenia paliwa 

gazowego winny być dokonywane według stałej ceny ofertowej. Zmiana ceny paliwa  gazowego 

oraz opłaty abonamentowej  w przypadku zmiany taryfy naraża Wykonawcę na straty  

i uniemożliwi Wykonawcy  złożenie oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastąpienie pkt 11 Załącznika nr 4 na „Rozliczanie ilości 

dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań Układu 

pomiarowego, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o., w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD oraz Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że cena 

za paliwo gazowe stanowić będzie iloczyn ceny (wg ceny wskazanej w formularzu ofertowym) oraz 



 

 

ilości zużytego paliwa gazowego” oraz wyraża zgodę na usunięcie zapisu pkt 27 lit b Załącznika nr 4 

do SIWZ. 

 
Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ dokonuje 

zmiany treści SWIZ na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp – zmiany zaznaczono na czerwono oraz 

dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.  

Oferty należy składać w SPZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 

05-400 Otwock, w sekretariacie w terminie do 08 października 2018 r. godz. 12:00 Zamawiający 

zwraca ofertę, która została złożona po terminie.   

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3, sala konferencyjna. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ 

na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


