
Łańcut, dnia 18.06.2022  r. 
 

Zamawiający: 
Muzeum - Zamek w Łańcucie 
37-100 Łańcut 
Zamkowa 1 

INFORMACJA  2 
 
Dotyczy: ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA 
POTRZEBY OBIEKTÓW MUZEM – ZAMEK W ŁAŃCUCIE 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284, ust. 1 ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili 
się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPiW. 
 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

1. Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być 

zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 

Odpowiedź 1. 

W Załączniku nr 2 do SWZ, par. 7, ust. 5, lit. a Zamawiajacy zapisał: 

zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę grupy taryfowej, 

wartość umowy lub ilość punktów PPG nie przekraczających  10 % ilości paliwa gazowego 

wskazanego w załączniku nr 1 do umowy. 

 

2. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej  

przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

Odpowiedź 2. 

Zamawiajacy zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. 

 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź 3. 

Zamawiajacy wymaga podpisania umowy w wersji papierowej. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych od  Wykonawcy 

zmian przepisów prawa? W szczególności mowa o zmianie wysokości:  podatku akcyzowego, 

podatku VAT, stawek sieciowych (opłata sieciowa stała i  zmienna) taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD)? 

Odpowiedź 4. 

Zamawiajacy wyraża zgodę na zmiany cen zależne od zmiany prawa, o czym zasygnalizował w  

Załączniku nr 2 do SWZ par 7, ust. 1 i 3. 

 

5.  Wykonawca wnioskuje o usunięcie w całości zapisów o karach umownych z § 8 ust 10 , 11 i 12 

Załącznika Nr 2 (Projektowane Postanowienia Umowy).  

Odpowiedź 5. 



Zamawiajacy nie wyraża zgody na usunięcie zapisów Załącznika nr 2 do SWZ, par. 8 ust. 10, 11, 

12. 

 

6.  W przypadku braku zgody Zamawiającego na usunięcie kar umownych, Wykonawca wnosi o: 

 § 8 ust. 10 pkt. 1 – zmniejszenie do 5 %; 

 § 8 ust. 10 pkt. 2 – zmniejszenie do 5 % 

 § 8 ust. 10 pkt. 3 – zmniejszenie do 5 %; 

 § 8 ust. 11 pkt. 1 – zmniejszenie do 5 %; 

 § 8 ust. 11 pkt. 2 – zmniejszenie do 5 %; 

 § 8 ust. – zmniejszenie do 5 %; 

 

Odpowiedź 6. 

Załącznik nr 2 do SWZ, par. 8 w poniższych ustępach przebiera treść: 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź jej części lub jej rozwiązania z winy 

Wykonawcy w wysokości stanowiącej równowartość 5 % szacowanej kwoty wartości 

przedmiotu umowy brutto wskazanej w ofercie z wyłączeniem przypadku rozwiązania 

Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  

2) w wyniku prowadzenia procedury zmiany sprzedawcy z winy Wykonawcy nie będzie 

możliwe dochowanie terminu rozpoczęcia dostaw określonych w przedłożonej ofercie, 

rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego rozpocznie się po pozytywnie zakończonej 

procedurze zmiany sprzedawcy w wysokości stanowiącej równowartość 5 % 

szacowanej kwoty wartości przedmiotu umowy brutto wskazanej w ofercie z 

wyłączeniem przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, jej rozwiązania lub 

zaprzestania jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 5 % szacowanej wartości przedmiotu umowy brutto wskazanej w ofercie, z 

wyłączeniem przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:  

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź jej części lub jej rozwiązania przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości stanowiącej 

równowartość 5 % szacowanej kwoty brutto wartości przedmiotu umowy wskazanej w 

ofercie z wyłączeniem przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 3, par. 8,  

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego jej rozwiązania lub 

zaprzestania jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna, w wysokości 5 % 

szacowanej wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w ofercie, z wyłączeniem 

przypadku rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, par.8,  

12. Łączna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić strony na podstawie 

przedmiotowej umowy wynosi 5 % szacowanej kwoty wartości brutto przedmiotu umowy 

wskazanej w ofercie. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje jak w informacji 1. 

termin składania ofert  - 23.06.2022 r. godzina 14:00,  

termin otwarcia ofert -  23.06.2022 r. o godz. 14:05. 
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