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                                                                                                                   Uczestnicy postępowania  
                                                                                                                      ZP/27/2022 

 

Dot. „„Dostawa gazu ziemnego na potrzeby  

Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich” 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września      

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej dalej ustawą,  

informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji warunków  

zamówienia.  

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi,  

równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich 

uczestników postępowania. 

 

Pytanie 1: 

 Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych ochroną taryfową, 

jest w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz opłatę abonamentową do dnia 31-12-

2022 r. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz 

abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE? W przypadku 

braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o skrócenie okresu dostaw dla punktów objętych 

ochroną taryfową, do dnia 31-12-2022 r. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz abonament od dnia 01.01.2023r. 

w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE zmiany zostały przewidziane przez 

zamawiającego w §7 ust. 2 pkt. 3 umowy. 

 

Pytanie 2: 

Czy w Formularzu Cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona  

stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)? 

 

Odpowiedź:  

W formularzu cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka 

podatku akcyzowego. 

 

Pytanie 3: 

Dot. zapisów w § 3  ust. 4 we wzorze umowy - Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w 

ten sposób, aby ewentualne zwiększenie/zmniejszenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, 

mogło być w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na to aby ewentualne zwiększenie/zmniejszenie łącznej ilości 

zakupionego paliwa gazowego, mogło być w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego. 

 



 

Pytanie 4:  

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych, o których mowa w  § 6 we 

wzorze umowy.  

 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów. 

 

Pytanie 5 :  

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do: 

- ust. 2.2 do 5% 

- ust. 4 do 10% 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę stawek kar określonych w §6 wzoru umowy. 

 

Pytanie 6:  

Dot. zapisu w § 6  ust. 5 we wzorze umowy Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, że zapłata kar 

umownych będzie wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy. 

 

Pytanie 7 : 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej. Zamawiający określił 

formę zawarcia umowy w rozdziale XXII pkt 7 i 8 SWZ. 

 

Pytanie 8:  

Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie 

odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów? 

 

Odpowiedź:  

Obecna umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. I nie wymaga wypowiedzenia. 

 

Pytanie 9:  

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które 

uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postępowaniu? 

Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 

/programów lojalnościowych?  

 

Odpowiedź:  

 Nie, Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji    

promocyjnych/lojalnościowych. 

 

 Pytanie 10: 

 Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) Wykonawca wskazuje, iż na dzień składania ofert stawka 

podatku VAT dla gazu ziemnego wynosi 0%.  W związku z powyższym Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie czy do obliczenia ceny oferty winna być przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w 

dacie złożenia oferty? 

 



 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami rozdziału XXI, pkt 9 SWZ, prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 

obowiązków Wykonawcy. W razie ustawowej zmiany podatku VAT Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmian w treści umowy, szczegółowe informacje dot. zmian umowy zawarte zostały w §7. 
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