
Lubaczów, 25.10.2019 

ZP.261.6.2019 

 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
Wyjaśnienia 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ? 

Odp.: TAK 

2. Dotyczy rozdziału 16.13. SIWZ. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych 
obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego. 
Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek 
podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
stawek opłat dystrybucyjnych niezgodnych z taryfą OSD zatwierdzaną przez Prezesa URE 
decyzja administracyjną jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Ponadto nie wyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT, czy opłat dystrybucyjnych 
naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i 
narusza zasadę równego traktowania stron postępowania. 

Odp.: Zgodnie z siwz, w drodze aneksu. Jednocześnie zamawiający wskazuje, że  w pkt 16.13 
brak jest zapisu dot. zgody zamawiającego na wprowadzenie zmian ceny, Zamawiający dopuszcza 
w drodze aneksu do umowy zmiany cen. 

3. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku 
akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Odp.: Zamawiający zwolniony jest od podatku akcyzowego, cena nie powinna zawierać akcyzy 

4.  Dotyczy formularza cenowego – załącznik nr. 2 do SIWZ. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podawania cen jednostkowych z dokładnością do 5 
miejsc po przecinku w przypadku wyrażonych złotych ? Wykonawca wyjaśnia iż umożliwi to 
dokładne odwzorowanie cen podawanych na Towarowej Giełdzie Energii, co będzie korzystne 
dla Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy czym cenę finalną (wartości) należy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku 



5.Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie, kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
wraz z informacją o oddziale, do którego Zamawiający jest zakwalifikowany. 

Odp.: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Mazowiecki, ul. Jana Kazimierza 3, 01-249 
Warszawa 

Zamawiający 
 
 
 



 
   

 

 


