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Kraków, dnia 27.05.2022 r. 

                   

ODPOWIEDŹ 

na zapytanie dotyczące treści SWZ nr 1 

 

 
Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów opałowych do KSOS Bazy Szkoleniowo-
Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 2” (Nr sprawy: A.272.1.2022) 
 

Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów, Al. Powstania 

Warszawskiego 6, 31-541 Kraków (Zamawiający) informuje, że dnia 26.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów opałowych do KSOS 

Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej z podziałem na zadania – liczba zadań 2” 

  

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz 

z udzieloną odpowiedzią: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się o pisemne wyjaśnienie zapisu projektu umowy. To jest : 55 —pkt 1. pkt 1.1. pkt 1.2. pkt 2. pkt 2.1. pkt 2.2. 

Oraz zapisu specyfikacji warunków zamówienia. Dział XV. Kryterium nr 3: sposób przyznawania punktacji w ramach 

kryterium , wartość opałowa .Zadanie nr 1.Ponieważ dopuszczalna minimalna wartość w ustawie wynosi 24 MJ/KG. Dla 

koksu opałowego. Producent koksu deklaruje. Wartość minimalna 24,00 MJ/KG- wskazana 27,50  MJ/KG. Zdanie  

nr 1.Wartość minimalna 24,00MJ/KG- Wskazana Przez Producenta 30 MJ/KG. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że § 5 wzoru umowy oraz pozostałe postanowienia wzoru umowy odnoszące się  

do przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz.U. z 

2021 r. poz. 110, z późn. zm.) wprowadzono z uwagi na obowiązujące przepisy prawa rangi ustawowej.   

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) minimalna, 

wymagana wartość kaloryczna oferowanego koksu opałowego, winna wynosić  27 MJ/kg, przy czym zgodnie  

z kryteriami oceny ofert, opisanymi w pkt 3.2.3. Działu XV SWZ, Zamawiający będzie premiował oferty, w których 

zaoferowano koks opałowy o większej niż minimalna kaloryczności.  

 

 

 
 

 

Z poważaniem  
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