
+om Pomocy Społecznej 

„ZŁOTA JESIEI`{-
47-400 Racibórz, ul. Grzonki 1 
I. 32/41531 36, teL /fax 32 415 20 01 
SA.252.7.2022 

Racibórz, dnia 16.09.2022 r. 

Dotyczy: postępowania na Kompleksowa ( sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego ziemnego 
wysokometanowego grupy E dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu na 2023 r. 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 13.09.2022 r. w następującym zakresie: 

Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź 1. 
Zamawiający nie wyraka zgody. Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami umowy 
zawierane są w formie tradycyjnej ( papierowej). 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu? 
Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów 
loj alno ści owych? 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnej. Zamawiający ma zawartą 
umowę kompleksową.dostarczania paliwa gazowego o nr 28/2022 obowiązującą na czas określony do dnia 
31.12.2022 r. z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający wyraża 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 3. 

Zamawiający nie wyraka zgody. 

Pytanie 4 
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 4. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 5 
Dot.: pkt 4.5 i pkt 4.4 ppkt 7 SWZ — Prosimy o podanie prawidłowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
dla punktu poboru. Wyjaśniamy, że PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. nie jest operatorem systemu 
dystrybucyjnego. 

Odpowiedź 5. 
W pkt 4.4 pp7 i pkt 4.5 SWZ omyłkowo wskazano Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy 
w Zabrzu. 
Zamawiający dokona stosownych zmian w SWZ. 

Pytanie 6. 

Dot. Formularz ofertowy — Wykonawca wnioskuje o poprawę wysokości VAT z 23 % na 0%. 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) Zamawiający wskazuje, iż na dzień składania ofert stawka podatku VAT dla 
gazu ziemnego wynosi 0%. 

Odpowiedź 6. 
Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu ofertowym wskazał 23 % stawkę VAT ponieważ preferencyjna 
stawka podatku VAT zgodnie z art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług obowiązuje do 31 października 2022 r. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od 1 stycznia 
2023 r. więc do wyliczenia ceny winna być przyjęta stawka podatku VAT obowiązująca od 01.01.2023 r. 
Zapis dotyczący obliczenia ceny i podatku VAT został ujęty w SWZ w pkt 14 ppk.4, zgodnie z którym: 
Cena winna uwzględniać zysk wykonawcy, w tym także opłaty abonamentowe, koszty dystrybucji, oraz 
podatek od towarów i usług obowiązujący bez zastosowania art. 146da ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r o podatku od towarów i usług ( obniżony podatek VAT obowiązuje do dnia 31.10.2022 r, a 
przedmiot zamówienia będzie realizowany od 1.01.2023 r.). 

2. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 

wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art.284 ust.6 treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania. 

DYREKT011 
Domu mocy Społecznej 
'Złota leń" w Raciborzu 

Małgorzata Krawczyńska 

Kopia 
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