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Załącznik nr 2, w formie edytowalnej (world) 
opublikowane jest na stronie PHH. Link do 
opublikowanego postępowania 
https://phh.pl/postepowania_zakupow/5018/

2

Odwołuje się treść załacznika nr3.1 
Formularz cenowy(kalkulacja) w miejsce 
jego powołuje się Załacznik 3.2 Formularz 
cenowy (kalkulacja)
Odwołuje się treść załacznika nr1 
Prognozowane i rzeczywiste zużycie gazu w miejsce 
jego powołuje się Załacznik 1.1 Prognozowane i 
rzeczywiste zużycie gazu

3

 -Hotel Moxy Katowice Airport, taryfa W-5.1_ZA
-Moxy Poznań Airport, taryfa W-5.1_PO
-Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka,  taryfa W-
5.1_TA
-Hotel Kopernik Olsztyn, Al. Warszawska 37, taryfa 
W-5.1_GD
-Hotel Kopernik Olsztyn, Al. Warszawska 39, taryfa 
W-4_GD
-Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79A, taryfa W-3
-Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79B, taryfa W-3
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence,ul. Gryfa 
Pomorskiego 79C, taryfa W-3
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79D, taryfa W-3
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79E, taryfa W-3
- Hotel Royal Kraków, taryfa W-5.1_TA
- Hotel Ikar Poznań, taryfa W-3.6_PO
- Hotel Hetman Rzeszów, taryfa W-3.6_TA
- Hotel Iskra Radom, taryfa W-5.1_WA
- Hotel Kopernik Toruń, taryfa W-1.1_PO
- Hotel Katowice, taryfa W-5.1_ZA
-  Obiekt Bytom, taryfa W-5.1_ZA
- OTS Zagroń, taryfa W-5.1_ZA

Wykonawca zwraca uwagę na rozbieżności w 
ilości paliwa gazowego wskazanego w zał. nr 1 
oraz zał. nr 3. Suma wolumenu wg zał nr 1 
wynosi 12 954,806, suma z zał. nr 3 to 12 857, 
277. Różnice w zapotrzebowaniu na paliwo 
występują w skoroszycie o nazwie „PHH”. 
Wykonawca prosi o skorygowanie jednego z 
załączników

Wykonawca prosi o wskazanie grupy taryfowej 
OSD dla każdego z punktów poboru

FORMULARZ UDZIELENYCH ODPOWIEDZI NR 1

Pytania do dokumentów 

Wykonawca prosi o udostępnienie 
załączników w wersji edytowalnej. Głównie 
mowa o załączniku nr2

Zamawiajacy: Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

 Nazwa Projektu: 
Kompleksowa dostawa 

gazu ziemnego do 
obiektów PHH i spółek 

Grupy Kapitałowej 
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 Polska Spóła Gazownictwa Sp. z o.o. jest 
Opreatorem Systemu Dystrybucji dla  
-Hotel Moxy Katowice Airport,  
-Moxy Poznań Airport, 
-Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka
-Hotel Kopernik Olsztyn, Al. Warszawska 37,
-Hotel Kopernik Olsztyn, Al. Warszawska 39,
- Hotel Royal Kraków, 
- Hotel Ikar Poznań, 
- Hotel Hetman Rzeszów, 
- Hotel Iskra Radom, taryfa 
- Hotel Kopernik Toruń, 
- Hotel Katowice, 
- Obiekt Bytom, 
- OTS Zagroń,  
 - Zamek w Lesku, 
 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. jest Operatorem 
Systemu Dystrybucji dla:
-Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79A,
-Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79B,
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence,ul. Gryfa 
Pomorskiego 79C.
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79D,
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79E,

5
Zapisy zapytania ofertowego w tym 
zakresie pozostają bez zmian, Patrz odpowiedź z dnia 
8.09.2021 pytanie nr 1

6 Tak

7

Nie wyrażamy zgody na faktury prognozowane, FV 
muszą być wystawione na koniec okresu 
rozliczeniowego w oparciu o rzeczywiste zużycie 
paliwa gazowego

8

Nie, zamawiający nie będzie sam kontrolował 
wartości umowy, leży to po stronie dostawcy, w 
przypadku przekroczenia zużycia zamawiający 
zapłaci za rzeczywiste zużycie  

9
Zamawiający nie wyklucza zawarcia umowy w formie 
elektronicznej jednakże wymaga umowy w formie 
papierowej podpisanej obustronnie

Dotyczy grup taryfowych, gdzie moc 
godzinowa zamówiona przekracza 110 kWh/h 
(10m3/h) Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
otrzymywanie faktur wstępnych 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?
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował 
wartość umowy? Czy w przypadku jej 
przekroczenia, Zamawiający zapłaci za 
rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie 
umowy w formie elektronicznej z 
zastosowaniem kwalifikowanego podpisu 

Wykonawca prosi o informację, kto pełni 
funkcję Operatora Systemu Dystrybucji dla 
poszczególnych punktów poboru

Wykonawca prosi o określenie oczekiwanego 
terminu płatności faktur (ilość dni od 
wystawionej faktury).

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego 
powinna być doliczona stawka podatku 
akcyzowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami?
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmianę 
dotychczasowego dostawcy paliwa, leży to po stronie 
nowego dostawcy, w związku z tym wprowadzenie 
zapisu jest niepodstawne

11
Tak wymagają wypowiedzenia, za proces 
wypowiedzenia odpowiedzialny będzie nowy 
dostawca usługi

12

 -Hotel Moxy Katowice Airport, oddział taryfowy 
zabrzański
-Moxy Poznań Airport, oddział taryfowy poznański
-Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka,  obszar taryfowy 
tarnowski
-Hotel Kopernik Olsztyn, Al. Warszawska 37,  obszar 
taryfowy gdański
-Hotel Kopernik Olsztyn, Al. Warszawska 39, obszar 
taryfowy gdański
-Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79A, obszar taryfowy G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o.
-Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79B, obszar taryfowy G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o.
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence,ul. Gryfa 
Pomorskiego 79C, obszar taryfowy G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o.
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79D, obszar taryfowy G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o.
- Golden Tulip Międzyzdroje Residence, ul. Gryfa 
Pomorskiego 79E, obszar taryfowy G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o.
- Hotel Royal Kraków, obszar taryfowy tarnowski
- Hotel Ikar Poznań, obszar taryfowy poznański
- Hotel Hetman Rzeszów, obszar taryfowy tarnowski
- Hotel Iskra Radom, obszar taryfowy warszawski
- Hotel Kopernik Toruń, obszar taryfowy poznański
- Hotel Katowice, taryfa BW-5
-  Obiekt Bytom, taryfa BW-5
- OTS Zagroń, oddział taryfowy zabrzański
- Zamek w Lesku, oddział taryfowy tarnowski

13 Nie

Wykonawca prosi o informację do jakiego 
obszaru taryfowego OSD należą wszystkie 
punkty poboru gazu objęte postępowaniem? 
Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca 
mógł zastosować odpowiednie stawki opłat 
dystrybucyjnych w formularzu cenowym.

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 lojalnościowych? 

Dotyczy terminu wykonania zamówienia. 
Wykonawca prosi o wprowadzenie zapisu 
mówiącego, ze rozpoczęcie dostaw nastąpi nie 
wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy paliwa 
gazowego.

Wykonawca prosi o informację, czy obecne 
umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to 
kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie 
umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?
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Są rózne terminy i będą weryfikowane w trakcie 
zawierania umowy.

15
Odpowiedz punkt 7 natomiast wyraża zgodę na dwu 
miesięczny czasookres rozliczenia faktur 
rozliczeniowych.

16
Odczyty mogą być dwu miesięczne wykonywane 
przez dostawcę paliwa

17 TAK wyrażamy zgodę 

18 Zamawiający nie będzie przekazywał odczytów

19
Z uwagi na procedury obowiązujące w grupie 
kapitałowej PHH zamawiający nie może wyrazić 
takiej zgody.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres 
rozliczeniowy w przypadku grupy  taryfowej W-
3.6 był zgodny 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). Ilość odczytów dla 
danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.1. 
taryfy PSG Sp. z o.o.
W przypadku braku zgody na powyższe 
pytanie Wykonawca prosi o informację, czy 
Zamawiający będzie przekazywał odczyty 
Wykonawcy w określonych w umowie 
terminach tak, aby okres rozliczeniowy 
wynosił jeden miesiąc?

Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość 
złożenia oferty w formie elektronicznej 
(potwierdzenie kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) – Oferta zabezpieczona 
hasłem na adres e-mail. Hasło do odczytania 
oferty zostanie wysłane niezwłocznie po 
upływie terminu składania ofert

Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do 
kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu 
Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla 
punktów poboru Zamawiającego) usługa 
dystrybucji?
W przypadku braku przedmiotowej wiedzy 
Wykonawca prosi o uzyskanie takowych 
informacji od obecnego sprzedawcy i 
przekazanie jej Wykonawcom.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
wystawianie faktur prognoz w grupie 
taryfowej W-1.1/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-2.1 okres rozliczeniowy, zgodnie 
z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
wynosi 12 miesięcy.
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na  
rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-1.1/W-
2.1 w okresach zgodnych z Taryfą OSD, to czy 
Zamawiający będzie przekazywał odczyty 
Wykonawcy w określonych w umowie 
terminach tak, aby okres rozliczeniowy 
wynosił jeden miesiąc?
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Adres do wysyłania faktur:
dla hotelu Moxy Airport Katowice- 
fakturyMOXY@phh.pl
dla hotelu Moxy Airport Poznań - 
faktury@moxypoznanairport.pl
dla hotelu Holiday Inn Rzeszów-Jasionka - 
faktury@hiexrzeszow.pl
dla Hotel Kopernik Olsztyn - 
H11fakturyzakupy@phh.pl
dla Golden Tulip Międzyzdroje Residence - 
fakturyGTMR@phh.pl

21 Tak

22 Tak, patrz odpowiedź nr 2 i 4

23 Tak, patrz odpowiedź nr 11

24 Zamawiajacy wyraża zgodę.

25 Zamawiajacy wyraża zgodę.

26 Nie patrz odpowiedź nr  19.

27 Tak, patrz odpowiedź nr 1
Proszę o udostępnienie zał 2 w wersji 
edytowalnej

Wykonawca prosi Zamawiającego o 
modyfikację załącznika 3.1 poprzez dodanie 
informacji kto jest Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego wraz z podaniem oddziału 
np. W-3.6_GD. Informuję, że formularz 
zawiera błędy uniemożliwiające podanie 
opłat dystrybucyjnych np. taryfa W-5, C-12A 
lub W-3 nie występuję w taryfie Polskiej 
Spółki Gazownictwa.

Czy obowiązujące umowy należy 
wypowiadać? Kto ewentualnie będzie 
odpowiedzialny za wypowiedzenie 
obowiązujących umów?

Wykonawca zwraca się z prośbą o 
modyfikację zapisu w §6 pkt 1 na: „Płatność 
za dostarczone towary lub usługę następuje 
w terminie  … dni od otrzymania przez PHH 
prawidłowowystawionej faktury pod 
względem formalnym i merytorycznym.”
Wnoszę o usunięcie §7 pkt załącznika 4- 
wskazany zapis nie ma zastosowania w tym 
postępowaniu

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym?

w nawiązaniu do Załącznika nr 3 Postanowień 
Umowy i Ogólnych warunków współpracy z 
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. prosimy o 
wskazanie  adresu e-mail na który, 
przyjmowane będą faktury w formie 
elektronicznej.

Czy cena w formularzu cenowym powinna 
zawierać akcyzę?



28 Patrz  punkt 11

29 Patrz punkt 4  i 12

30 Patrzz załącznik nr 1.1 do zapytania

31 Patrz punkt 2

32 Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy obowiązujących umów
1. Wykonawca wnioskuje o udzielenie 
informacji o terminach wypowiedzenia 
aktualnie obowiązujących 
Zamawiającego umów? 
2. Ponadto, zwracamy się z prośbą o udzielenie 
informacji, która ze stron postępowania 
Zamawiający, 
czy Wykonawca będzie odpowiedzialna za 
wypowiedzenie umów z dotychczasowym 
sprzedawcą?

Dotyczy § 5 ust. 1 oraz 2 załącznika nr 3 
„Postanowienia Umowy”
Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od 
wymogu umieszczania na fakturach za dostawę 
daty zamówienia 
lub umowy oraz numeru zamówienia. 
Wykonawca posiada jedynie funkcjonalność 
pozwalającą na wykazanie na fakturze numeru 
umowy.

Dotyczy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Zwracamy się z prośbą o wskazanie Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego dla każdego punktu 
poboru gazu 
objętego zamówieniem wraz ze wskazaniem 
Oddziału dla punktów na terenie Polskiej 
Spółki Gazownictwa.

Dotyczy minimalnego poziomu wykorzystania 
paliwa gazowego
W związku z koniecznością cyklicznego 
zgłaszania zapotrzebowania na gaz do PSG 
i ponoszeniem z tego tytułu opłat, Wykonawca 
prosi o określenie minimalnego poziomu 
wykorzystania gazu w okresie obowiązywania 
umowy na poziomie np. 60%.
Dotyczy załącznik nr 3.1 Formularz cenowy 
(kalkulacja)
Zwracamy się z wnioskiem o weryfikacją i 
ujednolicenie szacowanego zużycia paliwa 
gazowego w okresie 24 
miesięcy (kWh) dla obiektu Polskiego Holdingu 
Hotelowego sp. z o.o. - Holiday Inn Express 
Rzeszów Jasionka. 
W tabeli „A. Paliwo Gazowe” szacowane 
zużycie wynosi 2 117 000 kWh, z kolei w tabeli 
„C. Opłata sieciowa 
zmienna” zużycie jest niższe i wynosi 1 565 000 
kWh. 
Zwracamy się ponadto z wnioskiem o poprawę 
Taryfy dla obiektu PHH Hotele sp. z o.o. - Hotel 
Kopernik 
Toruń, aktualnie występuje taryfa C-12A.



33 Zamawiający wyraza zgodę

Dotyczy § 5 ust. 3 załącznika nr 3 
„Postanowienia Umowy”
Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od 
wymogu dostarczania faktur przesyłką 
rejestrowaną za potwierdzeniem odbioru lub 
przesyłania faktur w formie elektronicznej na 
adres e-mail. 
Faktury wystawiane przez Wykonawcę 
przekazywane są do wydruku masowo i są 
wysyłane listem zwykłym.
W okresie realizacji zamówienia, na wniosek 
Klienta może zostać udostępniona 
funkcjonalność e-faktury 
w ramach Elektronicznego Biura Obsługi 
Klienta (e-BOK). Wówczas Klient samodzielnie 
może pobrać fakturę 
w wersji elektronicznej. Istnieje ponadto 
funkcjonalność niezwłocznego przesyłania 
obrazu faktury w pliku pdf na wskazany przez 
Zamawiającego adres e-mail z jednoczesnym 
przesyłaniem faktury w wersji papierowej?


