
   

                              
   

DZP 2374/13/2022                  Głuchołazy, 28.10.2022r. 

 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

Dotyczy postępowania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II” 
 
 Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. 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. W przypadku podlegania 
pod ochronę taryfową, Wykonawca prosi o określenie, jaka część paliwa gazowego podlega 
ochronie? Czy jest to 100% zapotrzebowania dla dwóch punktów poboru gazu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zastosowania dla Punktów Poboru ceny  jednostkowej za 
dostarczone paliwo gazowe objęte postępowaniem  zgodnie z uregulowaniami zawartymi w 
Ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku 
z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 202). 100%  zapotrzebowania  na paliwo gazowe dla 
dwóch punktów poboru gazu podlega ochronie. 
Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych  o przeznaczeniu paliwa gazowego o którym mowa w art. 
62bb ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne w załączeniu.   
 

2. 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? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
Odpowiedź: Tak. 
 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź: Tak. 
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5. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 
Odpowiedź: Tak. 
 

6. Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) Zamawiający wskazuje, iż na dzień składania ofert 
stawka podatku VAT dla gazu ziemnego wynosi 0%. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie czy do obliczenia ceny oferty winna być przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca 
w dacie złożenia oferty? Czy też do wyliczenia ceny oferty winna być przyjęta stawka podatku VAT 
obowiązująca od dnia 01.11.2022 r. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Wykonawca winien uwzględnić aktualnie obowiązującą stawkę 
podatku VAT  w dacie złożenia oferty. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
podatek zostanie zmieniony na aktualne obowiązujący oraz jednocześnie cena brutto 
proporcjonalnie ulegnie zmianie zgodnie z pkt. XVIII SWZ.  
 

7. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego? 
Odpowiedź: Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b. ust.2 pkt.6 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022r. poz. 143 z późn. zm.). 
 

8. Wykonawca prosi o udostępnienie oświadczeń dot. ochrony taryfowej. 
Odpowiedź: Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi. 
 

9. Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania 
podstawowego do poziomu max +/- 10%. 
Odpowiedź: Zamawiający określa ewentualne odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania 
podstawowego do poziomu max +/- 20%. 
 

10. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy, pkt 32. Wykonawca wnosi o: 
Pkt 32 ppkt 1 – zmniejszenie kary do 5%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pkt 32 ppkt 2 - zmniejszenie kary do 5% 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pkt 32 ppkt 3 – usunięcie zapisu. Ewentualnie, w przypadku braku zgody, zmniejszenie do 1 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pkt 32 ppkt 4 – usunięcie zapisu w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pkt 32 ppkt 8 - zmniejszenie kary do 10% 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
 

 Z poważaniem  

 

        Kierownik Zamawiającego  

       


