
        Chorzów, dnia 23.06.2017 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: GI/376/2017. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego” – nr sprawy: 

GI/376/2017, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy § 4 pkt 1 tired 3 załącznik nr  8 do SIWZ 

Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, ponieważ odpowiedzialność za dystrybucję 

paliwa gazowego do Zamawiającego jest obowiązkiem OSD. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 pkt 1 tired 3 załącznik nr  8 do SIWZ (wzór umowy). 

Umowa ma charakter umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego łączącej w sobie 

postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji gazu, a zatem stroną dla Zamawiającego jest 

jedynie Wykonawca. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy § 5 pkt 10 załącznik nr  8 do SIWZ 

Wykonawca wnosi o modyfikację ww. zapis na: 

„Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego 

na podstawie prawidłowo wystawionych w/w faktur w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany na fakturach w terminach: 

- dla faktur wstępnych: w dniu 15 każdego danego miesiąca gazowego, 

- dla faktur rozliczeniowych: 21 dni od daty ich wystawienia.” 

W przypadku nie wyrażenia zgody na modyfikację przedmiotowego zapisu, Wykonawca 

proponuje termin płatności dla faktur rozliczeniowych 28 dni od daty wystawienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do propozycji płatności faktur rozliczeniowych: 28 dni od daty 

ich wystawienia w zamian za zapis  § 5 pkt 10 załącznik nr  8 do SIWZ: 21 dni od daty ich 

otrzymania. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy § 6 załącznik nr  8 do SIWZ 

Wykonawca wnosi o usunięcie ww. paragrafu. 

Wykonawca wyjaśnia, iż ryzyko ewentualnych kar musi zostać uwzględnione w wycenie 

indywidualnej, co wpłynie niekorzystnie na cenę końcową paliwa gazowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 załącznik nr  8 do SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na faktury wstępne i w jakiej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraził już zgodę na wystawianie faktur wstępnych, ustalając zasady ich 

rozliczania w § 5 pkt 9 ppkt a) załącznika nr 8 do SIWZ. 

 

 

 



Pytanie 5: 

Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza  podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie faktur w formie elektronicznej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraził swoje oczekiwania, co do przekazywania faktur w wersji elektronicznej 

w § 5 pkt 11 załącznika nr 8 do SIWZ, jednak obowiązującą wersją przekazywanych faktur 

jest wersja papierowa. 

 


