Suwałki, dnia 16 marca 2020 r.
ZP/4/2019
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów Zamawiającego
zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat tj. w latach 2020 – 2030 oraz wybudowanie na terenie PGK
w Suwałkach Sp. z o.o. infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania
postawione w piśmie z dnia 12 marca 2020 r. przez jednego z Wykonawców:
•

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 5.03.2020r. oraz dokonania
przez Zamawiającego zmiany treści § 6 ust. 1.2 umowy, uprzejmie prosimy o
zmianę dodanej przez Zamawiającego części § 6 ust. 1.2 na następującą treść:
„W przypadku wyboru przez Wykonawcę rozwiązania, o którym mowa w § 4
ust. 3.1, Zamawiający nie naliczy kar umownych za opóźnienie w rozpoczęciu
dostarczania paliwa za okres od dnia 14.12.2020 r. do dnia oddania do
użytkowania przyłącza do gazowej sieci dystrybucyjnej oraz spełnienia
wymogów opisanych w § 1 ust. 4 pkt c) Umowy o przyłączenie do sieci
gazowej z dnia 26.11.2019 r. oraz w § V Ogólnych Warunków Umów o
Przyłączenie będących załącznikiem do tej umowy (dotyczy sytuacji, gdy
realizacja przyłącza nastąpi po dniu 14.12.2020 r.)”.

Ad 1 Zamawiający dokonuje wnioskowanej zmiany treści projektu umowy
•

Zwracamy się z prośba o usunięcie zapisu o dodatkowym liczydle dla wolnego
tankowania. Prosimy o pomiar objętościowy na przyłączu gazowym oraz
pomiar masowy na dystrybutorach szybkiego tankowania.

Ad 2 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy
opomiarowania zużycia paliwa gazowego.
•

wymóg

w

zakresie

Wnosimy o zmianę §2punkt 6 na „Nieodebrany wolumen powyżej 80%
zamówionego paliwa zostanie rozliczony w cenie uwzględniającej 50% marży
określonej w formule cenowej Załącznika nr 3. Weryfikacja faktycznie
odbieranego wolumenu będzie dokonywana w styczniu po każdym pełnym
roku kalendarzowym realizacji dostaw”.

Ad 3 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis
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