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PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  

Strona internetowa 
 

Wszyscy wykonawcy 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość 
kwoty 214 000 euro pn. „Dostawy gazu ziemnego”. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 05.04.2022r., dotyczącym treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.)  Zarząd  
PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które 
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki 
jest ich okres wypowiedzenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/ 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie. 
 
Pytanie nr 4 
Dot. Rozdz. 18 literka e SWZ – Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw 
jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz pozytywnie 
zgłoszona umowa do OSD, zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z IRiESD PSG nie jest możliwa dostawa paliwa gazowego bez skutecznego przeprowadzenia 
zmiany sprzedawcy. W związku z tym taki zapis nie jest konieczny. 
 
Pytanie nr 5 
Dot. Rozdz. 3 pkt 3.2. SWZ – Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby 
ewentualne zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być w 
zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 
 



 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek.  
 
Pytanie nr 6 
Dot. Rozdz. 3 pkt 3.2. SWZ – Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, że zmiana 
ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu określonego w SWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Dot. Rozdz. 20 pkt 20.1 ppkt 5. SWZ – Wykonawca wnioskuje o zmianę (lub dodanie) zapisu, że 
zmniejszenie ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie  10 % wolumenu określonego  
w SWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy.  
 
Pytanie nr 9 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 
 
Odpowiedź: 
W pkt. 4 SWZ Zamawiający określił, iż „Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek 
przekroczenia wartości, o której mowa w umowie lub wydłużeniu w przypadku nie wyczerpania wartości 
umowy.” 
 
Pytanie nr 10 
Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG 
objętych postępowaniem. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazu ziemnego dla wszystkich PPG 
jest Polska Spółka Gazownictwa. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem, gdy faktury będą przesyłane drogą 
elektroniczną.  
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 i W-6  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 z faktur wstępnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 i W-6  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 z faktur wstępnych 
 
 
 



 
 
Pytanie nr 13 
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?  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 informuje, iż nie podlega przepisom w/w ustawy.  
 
Pytanie nr 14 
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 nie podlega przepisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazowym 
 
 
 
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 
 
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes zarządu 
Łukasz Pacyna - Pełnomocnik Zarządu  

 


