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Częstochowa, dnia 23 maja 2018 roku 
WT.2370.8.7.2018 

DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 

 
dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.8.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Kompleksowa dostawa 
gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi 
dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr 
WT.2370.8.2018, pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca 
sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na 
niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia 
1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie co to jest: 

Instrukcja Współpracy Ruchowej? Czy 
Zamawiający udostępni tą Instrukcje? 

Zamawiająca wprowadza zmianę w pkt. 21.4 ppkt. 20) SIWZ, 
poprzez skreślenie zdania drugiego  
w brzmieniu:  
„Uzgodnienia pomiędzy Stronami odbywać się będą na 
podstawie porozumienia z zachowaniem przepisów Instrukcji 
Współpracy Ruchowej” 

Obecnie pkt. 21.4. ppkt 20) SIWZ brzmi:  
„Planowane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego przerwy 
w dostawie gazu ziemnego, wynikające z konieczności 
przeprowadzenia terminowych przeglądów i konserwacji 
urządzeń gazowniczych, będą uprzednio uzgadniane z 
Zamawiającym z podaniem dokładnej daty (dnia i godziny), nie 
później niż na 1 dzień przed tym terminem” 
 
W związku z wprowadzoną zmianą, pytanie staje się 
bezprzedmiotowe. 

2. Wykonawca informuje Zamawiającego, że 
zmiana mocy umownej lub grupy taryfowej 
szczegółowo określona jest w Taryfie nr 6 
dla usług dystrybucji paliw gazowych i 
usług regazyfikacji skroplonego gazu 
ziemnego: pkt 4, 5.3.9, 5.3.8 w terminach 
określonych w pkt 13 IRiESD i możliwa 
jest wyłącznie po uzyskaniu zgody OSD. 
 W związku z tym Wykonawca zwraca się z 
prośbą o modyfikację zapisów 
zobowiązujących Sprzedawcę do zmiany 
mocy w terminie 7 dni. 

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację siwz w 
przytoczonym zakresie. 

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.  
W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


