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Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) 

do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt” 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ 

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP00187443/01 

pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do 

nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”, Zamawiający na podstawie 

art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

Pytanie 1: 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §7 ust. 5 Załącznika nr 2 lub modyfikacje na 

zapis: „W sytuacji, gdy wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania paliwa gazowego 

mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, 

bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych właściwych dla 

Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z OSD uzgodni z Zamawiającym, 

okres po upływie, którego możliwe będzie wstrzymanie lub ograniczenie dostaw 

paliwa gazowego do punktów odbioru właściwych dla Zamawiającego.” 

Odpowiedź na Pytanie 1: 

Zamawiający dokona modyfikacji zapisu §7 ust. 5 Załącznika nr 2 na wyżej 

proponowany. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził następujące zmiany w treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

mailto:kchz@kchz.agro.pl


1. SWZ, Załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy, §7 ust. 5 otrzymuje 

odpowiednio następujące brzmienie: 

W sytuacji, gdy wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania paliwa gazowego 

mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, 

bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych właściwych dla 

Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z OSD uzgodni z Zamawiającym, 

okres po upływie, którego możliwe będzie wstrzymanie lub ograniczenie dostaw 

paliwa gazowego do punktów odbioru właściwych dla Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania Ofert nie uległ 

zmianie. 
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