
Znak sprawy: DS/ZP03/2019 

Toruń, dnia 28.10.2019 r.  

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 Urbitor Spółka z o.o.  

ul. B. Chrobrego 105/107  87-100 Toruń    

tel. (56) 669 43 01  

e-mail: sekretariat@urbitor.pl    

Wyjaśnienia do treści SIWZ 

 

dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego  typu E 

obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez 

Urbitor Sp. z o.o. 

 

 

 Ogłoszenie nr 613126-N-2019 z dnia 2019-10-24 r. 

 

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego  typu E 

obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor 

Sp. z o.o.  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych 

(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści 

SIWZ oraz o udzielonych na nie odpowiedziach. 

 

 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  

podpisania umowy z Wykonawcą drogą  

korespondencyjną? 
 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

2 

Wykonawca zwraca się z prośbą, aby 

zmniejszenie lub zwiększenie ilości zakupionego 

paliwa gazowego wynosiło 10% względem ilości 

określonej w załączniku nr 1 do SIWZ 

Zamawiający nie zmieni zapisów  w SIWZ 

dopuszczających prawem opcji zmniejszenie lub 

zwiększenie ilości zakupionego paliwa do 20% 

w zakresie ilości określonej w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 



3 

 

 

Dotyczy grupy taryfowej BW-5. Czy Zamawiający 

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 z faktur 

wstępnych? 

 

 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na 

otrzymywanie faktur wstępnych na postawie 

prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz 

fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe 

wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, 

której kwota zostanie pomniejszona o kwotę 

wynikającą z faktur wstępnych. 
 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą 

wiążące przy składaniu ofert.  

Niniejsze wyjaśnienia udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego 

http://bip.urbitor.pl/    

 


