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Bochnia, dn. 16.03.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2022 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana 
dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Treść pytania: 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. z 2022 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?  

Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod warunkiem złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania 

przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) (dalej jako Ustawa) odpowiednie 
oświadczenie zostało złożone u obecnego sprzedawcy paliwa gazowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
że zgodnie z Ustawą w/w oświadczenie zostanie złożone przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą. 

 
2. Treść pytania: 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: Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane punkty poboru podlegające ochronie taryfowej. 

 
3. Treść pytania: 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 informuje, że w XVI.5) Zasady Rozliczeń pkt. 2 SWZ zostanie wprowadzony następujący 
zapis: 

zmiany stawek paliwa gazowego oraz abonamentu dla punktów objętych ochroną taryfową począwszy od dnia 

01-01-2023 r. do zakończenia trwania Umowy wyłącznie w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, wpływającej na cenę określoną załączniku nr … do Umowy (załącznik nr 1A do 

SWZ), obejmującej odbiorców paliw gazowych będących podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych 

świadczeń. 

 
4. Treść pytania: Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 

5. Treść pytania: Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 

6. Treść pytania: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia? 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w SWZ „Wykonawca wystawia faktury nie później niż 
w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu, z terminem płatności 30 dni od daty 
wystawienia, z zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych 
przed terminem płatności. (…)” 

 

7. Treść pytania: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i W-2.1 
na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury 

rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie 

pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych? Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy 
taryfowej W-1.1 i W-2.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 

miesięcy 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

8. Treść pytania: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 i 
W-2.1 czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 7 
 

9. Treść pytania: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był 

zgodny zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane 
przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach 

dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku).  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
10. Treść pytania: W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie 

przekazywał odczyty w grupie taryfowej W-3.6 Wykonawcy tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 9 
 

11. Treść pytania: Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.1 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 podtrzymuje zapis z SWZ 
 
12. Treść pytania: Dot. Rozdz. XVI pkt 5 Termin Umowy pkt 1 SWZ: Wykonawca prosi o dodanie zapisu: Warunkiem 

rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy lub skuteczne zgłoszenie 
umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 
13. Treść pytania: Dot. Rozdz. XVI pkt 5  Zasady Rozliczeń pkt 8 SWZ: Wykonawca posiada rachunki bankowe 

rozliczeniowe ujawnione w wykazie podatników sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami 
bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do 

identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają 

obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Powyższe 
rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie.              

W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym, służącym 
identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników  sporządzonym przez Ministra 

Finansów. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu. W przypadku braku zgody na powyższe 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie 

Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: ”Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze 

stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że 
Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody jednocześnie informuje, że zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego 
się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: ”Wyszukiwany numer rachunku jest 
zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że 
Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt. 
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14. Treść pytania: Dot. Rozdz. XVI pkt 5  Zmiany umowy pkt. 2 literka g SWZ: Wykonawca wnioskuje o dodanie 
zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu określonego w 

SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 
15. Treść pytania: Wykonawca prosi o usunięcie zapisów Rozdz. XVI pkt. 5 Kary umowne SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 
16. Treść pytania: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

17. Treść pytania: Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które uniemożliwiają  
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak – jakie są terminy 

wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma innych zawartych umów/aneksów, ponadto wyjaśnia, że wszelkie 
niezbędne informacje znajdują się w załączniku nr 1B do SWZ 

 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 
Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 21.03.2022 r., godziny bez 

zmian. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

Załączniki: 
 SWZ 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00088230/01  z dnia 16.03.2022 

 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 

 


