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Warszawa, dnia 07.06.2017 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180A 
04-464 Warszawa 
Reprezentujący: 
Powiat Pińczowski 
ul. Zacisze 5 
28 – 400 Pińczów 

 
ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 Pełnomocnik Zamawiającego - Powiatu Pińczowskiego prowadząc postępowanie o udzieleniu 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „WYKONANIE 
KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY POWIATU 
PIŃCZOWSKIEGO  I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań, 
które drogą mailową w dniu 06.06.2017 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących 
przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia w DZUUE 
2017/S 102 - 203906 –  z dn. 30.05.2017 r. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy pkt. 3 Rozliczenia ppkt. 4 załącznik nr 5 do SIWZ  
Zwracam się z prośbę o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 
„Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane w terminie 14 dni od ich 
wystawienia przelewem na konto Wykonawcy (numer konta zostanie podany na fakturze za kompleksową 
dostawę gazu)” Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku uzależnienia terminu płatności od daty otrzymania 
będzie powodować wiele trudności, ponieważ Wykonawca nie będzie znał terminu kiedy Zamawiający otrzymał 
fakturę, a co za tym idzie nie będzie wstanie dokładnie określić terminu płatności. 
W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższą modyfikację zapisu, Wykonawca proponuje dodatkowe 7 dni do 
terminu płatności, tj.: termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.  
 
Odpowiedź 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ust. 3, pkt 4 
Załącznika nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.  
 
Pytanie 2 
Czy dla grupy taryfowej W-5.1 Zamawiający wyrazi zgodę na faktury wstępne i w jakiej ilości? 
Odpowiedź 2 

Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5 i W-6) 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 w 
faktur wstępnych. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie faktur w formie elektronicznej?  
Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie faktur w formie 
elektronicznej. 

 

Pytanie 4 
Dotyczy pkt. 5 Dopuszczalność zmiany ceny ppkt. 2 poz. 3 załącznik nr 5 do SIWZ oraz Rozdział XVII pkt. 4 poz. 3 
SIWZ  
Zwracam się z prośbę o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 
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„na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy gazu ziemnego w przypadku dodawania 
nowych punktów poboru przez jednostki wymienionej w Załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 
10 % wartości zamówienia podstawowego i będzie następowała na podstawie aneksu do Umowy. Dodawane 
punkty poboru powinny być rozliczane w grupach taryfowych, które zostały wycenione w Formularz cenowym” 
 
Odpowiedź 4 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu.  
 

Pytanie 5 

Dotyczy pkt. 6 Rozwiązanie umowy ppkt. 2 załącznik nr 5 do SIWZ 

Zwracam się z prośbę o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: 
 
„W razie utraty przez Zamawiającego tytułu prawnego do któregokolwiek z miejsc odbioru, do których 
dostarczane jest paliwo gazowe przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie 
natychmiastowym z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia  jedynie w części dotyczącej 
dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego do miejsca odbioru, w odniesieniu do którego Zamawiający utracił 
tytuł prawny, zaś w pozostałym zakresie Umowa będzie nadal wiązać strony. Oświadczenie o rozwiązaniu 
umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności” 

 
Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu.  
 
 
 

/-/Justyna Szepietowska 
Pełnomocnik Zamawiającego 

 
 
 
 

 
 


