
 

 

    Otwock,  dnia 14.10.2019r.  

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. 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający jest płatnikiem akcyzy czy też jest 

zwolniony od podatku akcyzowego? Czy cena w formularzu cenowym powinna zawierać akcyzę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż jest podmiotem leczniczym, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

 

Pytanie 2. 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji kto jest aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego dla 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego jest firma PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 

 

Pytanie 3. 

Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie obowiązujących umów? 

Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający informuję, że ma podpisaną umowę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. 

 

Pytanie 4.  

Wykonawca prosi o podanie informacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy 

drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwości zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wysyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy 

sekretariat@zozmswia.pl.  

 

Pytanie 6. 

W zawiązku z pytaniami Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22 października 2019 r. 

godz. 14:30. 

 

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 22 października 2019 r. godz. 14:30 Zamawiający 

zwraca ofertę, która została złożona po terminie.   

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 15:00 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 Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

mailto:sekretariat@zozmswia.pl

