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Zapytania z odpowiedziami
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę i usługę dystrybucji gazu ziemnego
wysokometanowego do instalacji znajdującej się w budynku przy ul. Podwale 3a
w Lublinie.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
zapytania:
1.

„Dotyczy:§5 Załącznik nr 1 do zaproszenia
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści w/w paragrafu na treść
zaproponowaną przez Wykonawcę tj.:
„1.Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym
porozumieniem Stron.
2.Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez
każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy lub istotnych postanowień
IRiESD przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania
naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. Za rażące
naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje się w szczególności nieustanowienie
zabezpieczenia w przypadku i na zasadach określonych w Umowie i Ogólnych
warunkach umowy.
3.W przypadku, o którym mowa w Ogólnych warunków umowy tj.:
„Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo świadczone usługi, co
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Sprzedawca może
rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia”
4.W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP
z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości
dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po
otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o
tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem
rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP”?
5.W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż
trzydzieści (30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona
o działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem, co najmniej
czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści § 5 zał. nr 1 do
zaproszenia ofertowego z zastrzeżeniem, zachowania § 5 ust. 2 zał. nr 1 do
zaproszenia ofertowego.

2.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa
W-5) na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę
rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu
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rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur
wstępnych?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych 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.
3.

„Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
(umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi
Warunkami Umowy, na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę
uwzględniającym zapisy załącznika nr 1 w formie literalnej lub zachowującej to samo
znaczenie?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zawarcie umowy wraz z Ogólnymi
Warunkami Umowy, na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę,
uwzględniającym zapisy zał. nr 1 do zaproszenia ofertowego w formie literalnej lub
zachowującej to samo znaczenie przy zastrzeżeniu weryfikacji Ogólnych Warunków
Umowy (na etapie oceny ofert) pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi
w niniejszym postępowaniu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli
Wykonawca chce zawrzeć umowę wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy na
wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę musi załączyć te
dokumenty do oferty.
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