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Odpowiedzi na pytania z dnia 22.11.2021 r. 

Racibórz, dnia 23.11.2021 r. 

Dotyczy: postępowania na Kompleksową ( sprzedaż i dystrybucja) dostawa paliwa gazowego ziemnego 
wysokometnowego grupy E dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu 

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu informuje, że w dniu 22.11.2021 r. wpłynęły 

następujące pytania do w/w postępowania, na które zamawiający udziela odpowiedzi: 

Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z zapisem pkt 16.2 SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość 

podpisania umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 2. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź 2. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami umowy 
zawierane są w formie tradycyjnej ( papierowej). 

Pytanie 3. 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnej, które uniemożliwiają zawarcie 
nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak- jakie są terminy wypowiedzeń 

umów/ aneksów promocyjnych? 
Odpowiedź 3. 
Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnej. Zamawiający ma zawartą 

umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego o nr 41/2020 obowiązującą na czas określony do dnia 
31.12.2021 r. z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Pytanie 4. 
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu o karach umownych w § 9 załącznik nr 2 do SWZ. 
Odpowiedź 4. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5. 
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu o karach umownych w § 9 ust. 4 załącznik nr 2 do SWZ. 
Odpowiedź 5. 
Zamawiający nie wyraka zgody. 
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Pytanie 6. 
Czy Zamawiający jest świadomy, że jeśli termin realizacji zamówienia jest krótszy niż 12 miesięcy 

spowoduje, to że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla umowy krótkoterminowej. 

Zgodnie z pkt 12 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa gazowego następuje z mocą 

umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej dystrybucyjnej doliczany jest odpowiedni współczynnik 

korygujący W związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej na fakturze będą wyższe niż te 

przedstawione w Formularzu cenowym. 

Odpowiedź 6. 
Zamawiający jest świadom, że w związku z zawieraniem umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy do 
stawki opłaty dystrybucyjnej stałej zaproponowanej w ofercie doliczany będzie odpowiedni współczynnik 
korygujący zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
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