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Konopiska,  dnia 10.09.2021 r. 

 

 
 

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w przetargu nieograniczonym na zadanie 
pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na 

potrzeby obiektów  w Gminie Konopiska” 
 

 
Dotyczy: prowadzonego postępowania na zadanie pn. „Zakup w ramach umowy 

kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów  w 
Gminie Konopiska”  GK.271.4.2021 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 

Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPiW. 

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

 

1. Dotyczy pkt 15 Załącznika nr 1 do SWZ 

Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu odnośnie sposobu sporządzania faktur na 

zapis: 

„Faktury powinny zawierać dane identyfikujące punkt poboru gazu, w tym: 

lokalizacja punktu poboru gazu (ppg), numer ppg wg OSD, okres rozliczenia, stan 

początkowy i stan końcowy układu pomiarowo-rozliczeniowego (tylko dla taryf W-1 

– W-4) i wynikająca z tej informacji wielkość zużycia.” 

Wykonawca nie ma możliwości podania stan początkowy i stan końcowy układu 

pomiarowo-rozliczeniowego dla taryfy W-5. 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający informuję, że postępowanie dotyczy tylko grup taryfowych od W1 do 

W4. 

 

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie zapisu §2 ust.10 Załącznik nr 2 do SWZ, 

poniższa treścią: 

„W sytuacji, gdy niezwłoczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania Paliwa 

Gazowego mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub 

środowiska, bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych 

Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z OSD uzgodni z Zamawiającym, 

okres po upływie którego możliwe będzie wstrzymanie lub ograniczenie dostaw 

Paliwa Gazowego do Zamawiającego” 

Wykonawca wyjaśnia, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 2 

lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

gazowego § 17 pkt 3 i 4 Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę 

przesyłania lub dystrybucji: 

1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o 

przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej 

B; 

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń 

w dostarczaniu paliw gazowych; 
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3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i 

usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych; 

4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci 

gazowej; 

5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania 

planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, 

przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka 

telekomunikacji co najmniej na: 

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla 

odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, 

b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla 

pozostałych odbiorców; 

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej 

realizuje obowiązek o którym mowa w SWZ. 

Odpowiedź 2.  

Zamawiający przypomina, że OSD nie jest stroną umowy a Zamawiającego przed OSD 

reprezentuje Wykonawca 

 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 

 

 

 

 

……………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 

podejmowania czynności w jego imieniu 
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