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Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy postępowania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz  dystrybucja) do 

budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia z kompleksem mieszkalnym w Małkini Górnej oraz 

budynku biurowego ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej”. 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Pkt. 3 ust. 1 Rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ: 

 

Zmienia się odpowiednio zapis: 

„Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie miesięcznych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego”. 

na: 

„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie 

rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji 

wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (dalej OSD), dla odpowiedniej grupy taryfowej, w okresach ustalonych 

w Taryfach Wykonawcy i OSD i na warunkach określonych w Umowie Kompleksowej 

Dostarczania paliwa gazowego, z zastrzeżeniem, że cena za paliwo gazowe – wg ceny określonej w 

formularzu ofertowym. 

W  przypadku wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy Wykonawcy, określającej cenę Paliwa 

Gazowego w wysokości niższej niż cena określona w przedłożonej ofercie, do rozliczeń zostaną 

przyjęte nowe niższe ceny taryfowe za paliwo gazowe”. 

 

Pkt. 4 ust. 1 Rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ: 

 

Zmienia się odpowiednio zapis: 

„Zmiany taryfy OSD będą wprowadzane zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego”. 

na: 

„Zmiany taryfy OSD i Taryfy Wykonawcy będą wprowadzone zgodnie z postanowieniami Prawa 

Energetycznego”. 

 

Pkt. 5 ust. 1 Rozliczenia Załącznika nr 5 do SIWZ: 

 

Zmienia się odpowiednio zapis: 

„Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w terminie podanym na fakturze”. 

na: 

„Należności z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będą regulowane przez Zamawiającego na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w terminie podanym na fakturze licząc od daty 



jej wystawienia”. 

 

Pkt. 1 ust. 3 Okres obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy Załącznika nr 5 do SIWZ: 

 

Zmienia się odpowiednio zapis: 

„Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec 

miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności” 

na: 

 „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. 

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy (OWU w 

załączeniu), Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu 

wypowiedzenia. 

3.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”? 

 

Ponadto dokonano zmiany treści załącznika nr 1a do SIWZ Formularz oferty – zestawienie 

cenowe.  

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają 

zmianom. 

 

 

 

 

Załączniki do pisma: 

 nowy formularz ofertowy    

 

 

             

                                                                                                                  Prezes Zarządu  

 

                                                                                                                 Leszek Nakielski 

Wójt Gminy 

Z poważaniem 

Z 

Załączniki do pisma” Strzegowo 

/-/ Wiesław Zalewski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    


