
Łańcut, dnia 17.06.2022  r. 
 

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

INFORMACJA  1 
 
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. 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. Dodatkowo, Wykonawca 

prosi o wskazanie wartości procentowej dla wolumenu podlegającego ochronie. 

W przypadku, kiedy dany punkt poboru podlega częściowo ochronie taryfowej, konieczna jest 

modyfikacja formularza cenowego w taki sposób, aby Wykonawca mógł przedstawić odrębne stawki 

za paliwo gazowe dla wolumenu podlegającego ochronie oraz pozostałego, wyłączonego spod 

ochrony. 

Odpowiedź 1.  

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu dołącza stosowne oświadczenia. 

 

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 (wzrost lub spadek) 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 do dnia 

31-12-2022 r.? 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający dla podmiotów chronionych wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na 

rynku gazu przewiduje zmianę ceny paliwa gazowego, która będzie zgodne z Taryfą sprzedawcy 

zatwierdzoną dla tych podmiotów przez Prezesa URE. 

 

3. Wykonawca prosi o informację jaką stawkę podatku VAT zastosować w ofercie w związku z 

obowiązującymi tarczami Antyinflacyjnymi. 

Odpowiedź 3. 



W obecnym stanie prawnym stawka podatku VAT wynosi 0% i taką Zamawiający wskazał w 

kalkulatorze i formularzu ofertowym. 

 

4. W związku z dniem świątecznym, prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 23.06.2022 r. 

Odpowiedź 4. 

Zamawiajacy wyznacza nowy termin składania ofert na 23.06.2022 r. godzina 14:00, otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 23.06.2022 r. o godz. 14:05. 
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