
 

 

    Otwock,  dnia 15.10.2019r.  

ZP 15 - 2019 

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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Dotyczy Istotne Postanowienia Umowy, pkt 14. Wykonawca prosi, aby termin płatności faktur był 

liczony od daty ich wystawienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy Istotne Postanowienia Umowy, pkt 15. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na 

następujący: Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 3. 

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 z faktur 

wstępnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych. 

 

Pytanie 4.  

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w Informacji dla Wykonawców z dnia 14.10.2019r. 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy Istotne Postanowienia Umowy, pkt 28 lit. d. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu na 

następujący: 

zmiana mocy umownej w przypadku innego zapotrzebowania na moc, pod warunkiem otrzymania 

zgody OSD. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie. 

 

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

na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


