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Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na: 

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż 
i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Wesoła m.st. 

Warszawy 

W dniu 5 października 2022 r. wpłynęły drogą elektroniczną zapytania o następującej treści: 

1. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, punkty poboru nr: 
• 8018590365500059211483 – Wykonawca prosi o potwierdzenie zmiany grupy taryfowej z W-2.1 

na W-2.12T, co skutkować będzie koniecznością podawania stanu licznika regularnie co miesiąc, 
gdzie Wykonawca będzie wystawiał faktury rozliczeniowe w ilości 12 na rok. 

• 8018590365500065653000 - Wykonawca prosi o potwierdzenie zmiany grupy taryfowej z W-2.1 
na W-2.12T, co skutkować będzie koniecznością podawania stanu licznika regularnie co miesiąc, 
gdzie Wykonawca będzie wystawiał faktury rozliczeniowe w ilości 12 na rok. 

2. 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.  

3. Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania 
podstawowego do poziomu max +/- 10% 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
6. 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. 

7. 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? 
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8. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 

9. Wykonawca prosi o udostępnienie oświadczeń dotyczących ochrony taryfowej. 
10. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego? 

W odpowiedzi Zamawiający informuje: 

Ad. 1 Zamawiający potwierdza zmianę grup taryfowych z W-2.1 na W-2.12T dla punktów poboru nr: 
• 8018590365500059211483  
• 8018590365500065653000  

Ad. 2 W związku z tym, że przedmiot zamówienia ma być świadczony od dnia 01.01.2023 do dnia 
31.12.2023 roku, Zamawiający wymaga do obliczenia ceny brutto oferty przejęcia stawki podatku 
VAT w wysokości jaka będzie obowiązywać w dniu 01.01.2023 roku. 

Ad.3 Zamawiający może określić ewentualne odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania 
podstawowego do poziomu max +/- 10%. Jednocześnie w związku z wciąż niestabilną sytuacją 
zagrożenia epidemiologicznego (wirus SARS-CoV-2), w przypadku wprowadzenia przez władze 
państwowe przepisów specjalnych dotyczących walki z pandemią w postaci zamknięcia obiektów 
oświatowych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość spadku wolumenu zapotrzebowania 
podstawowego do poziomu większego niż -10%. 

Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów w formie korespondencyjnej. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów w formie elektronicznej z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Ad. 6 Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku (Dz. 
U. z 2022 roku poz. 202) jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i zużywa paliwo gazowe na 
potrzeby podstawowej działalności. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy 
Zamawiający złoży w oryginale stosowne oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów 
oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu 
skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 212). 

Ad. 7 W związku z tym, że przedmiot zamówienia ma być świadczony od dnia 01.01.2023 roku do dnia 
31.12.2023 roku, wszelkie zmiany złożonej oferty regulują zapisy § 11 ust. 1 Projektowanych 
Postanowień Umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 

Ad. 8 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przewidywanym wyczerpaniu środków przeznaczonych 
na sfinansowanie umowy, w sytuacji, gdyby miało to nastąpić przed dniem 31.12.2023 roku. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie, obliczone w oparciu o faktyczną ilość 
zużytego gazu do dnia zakończenia umów tj. 31.12.2023 roku. 

Ad. 9 Zamawiający udostępni skany podpisanych oświadczeń dotyczących ochrony taryfowej. 
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Ad. 10 Zamawiający oświadcza, że nabywa wyroby gazowe do celów opałowych i spełnia przesłanki 
zwolnienia podmiotowego określonego w przepisie art. 31b ust. 2 pkt 2-8 ustawy o podatku 
akcyzowym. 

 
 
 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów 
Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy 
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