
     

                         GMINA  KONOPISKA 

Konopiska,  dnia 13.09.2021 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. „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. Zgodnie 

z załącznikiem nr 1 a do SWZ dwie ostatnie pozycje są w taryfie W-5 

 

Odpowiedź 1.  
Zamawiający informuje, że postępowaniem objęte są wszystkie ppe ujęte w załączniku nr 
1a do SWZ, który pozostaje bez zmiany. 
Zamawiający  zgadza się, aby faktury z grupy W-5.1 nie miały oznaczenia dotyczącego 
numeru gazomierza i nie określały stanu początkowego i stanu końcowego układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. 

 

2. Zwracamy się z prośbą o przysłanie załącznika nr 1 a w wersji edytowalnej. Na 

miniPortalu, ani na Państwa stronie nie ma tego załącznika w wersji edytowalnej. 

 
Odpowiedź 2.  

Zamawiający udostępnił edytowalną wersję załącznika nr 1a do SWZ w dniu 

09.09.2021r. dodatkowo udostępnia na platformie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Odpowiedź jest integralną częścią postępowania. 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 

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

podejmowania czynności w jego imieniu 
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