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Odpowiedzi na pytania z dnia 17.02.2022 r. 

Racibórz, dnia 17.02.2022 r. 

Dotyczy: postępowania na Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego ziemnego 

wysokometanowego grupy E dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu na okres 9 

miesięcy (kwiecień- grudzień) 2022 r." 

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu informuje, że w dniu 17.02.2022 r. wpłynęły 
następujące pytania do w/w postępowania, na które zamawiający udziela odpowiedzi: 

Pytanie 1. 

Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), 
Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z 
uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych 
postępowaniem? Jednocześnie Wykonawca informuje, iż do zastosowanie ceny wynikającej z przedmiotowej 
ustawy wymagane jest złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z 
uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu dla Punku Poboru Gazu objętego 
postępowaniem. Zamawiający informuje, że jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w podeszłym wieku, prowadzoną na podstawie zezwolenia, 
o którym mowa w art. 67 oraz art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , a całość 
paliwa gazowego przeznaczona jest na potrzeby podstawowej działalności zamawiającego. 

Stosowne oświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, zamawiający złoży przed 
zawarciem umowy kompleksowej, zgodnie z wymaganiami tej ustawy. 

Pytanie 2. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, Wykonawca prosi o podział zamówienia na części, 
gdzie zostaną wyodrębnione punkty poboru podlegające ochronie taryfowej oraz te poza rozliczeniem 
taryfowym. 

Odpowiedź: 
Przedmiotowe postępowanie obejmuje jeden Punkt Poboru Gazu, który podlega ochronie taryfowej zgodnie 
z ustawą o której mowa w pytaniu 1. 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami umowy 
zawierane są w formie tradycyjnej ( papierowej). Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy 
drogą korespondencyjną. 
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Pytanie 4 
Czy Zamawiający ma zawarte urnowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które 
unieniożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu? 
Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów 
lojalnościowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnej. Zamawiający ma zawartą 

umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego obowiązującą na czas określony do dnia 31.03.2022 r. 
z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyraka zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 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 w faktur 
wstępnych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6. 
Dot. § 9 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych. W przypadku 
braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do o połowę. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w § 9 ust. 4 wzoru umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Kopia 
a/a 

DYREKTOR 
Domu ii6y Społecznej 
'Złota J w' Raciborzu 

Małgorza a Krawczyńska 


