
 

 

Wrocław, dnia 09.12.2022 r.  

Znak sprawy: WRO-WA.2152.81.2022 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia  
 

Odpowiedź na pytania Wykonawcy. 
 

dotyczy: zapytania ofertowego WRO-WA.2152.81.2022 z dnia 05.12.2022 r., którego przedmiotem jest kompleksowa 
dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 09.12.2022 r pytania dotyczące zasady realizacji przedmiotu 
zamówienia. Na podstawie Rozdziału IX. Zapytania ofertowego z dnia 05.12.2022 r. Zamawiający przekazuje treść 
pytań wraz z odpowiedziami. 

Pytanie 1 : 
Prosimy o podanie nr PPG 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podaje Nr PPG 8018590365500020747485 
 
Pytanie 2  
Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw od 01.02.2022 r. jednak nie wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Rozpoczęcie dostawy od 01.01.2022 r. nie jest możliwe  
do zrealizowania ze względu na obowiązek zgłoszenia przez Wykonawcę umowy do OSD najpóźniej na 21 dni 
przed dniem rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego w przypadku zmiany sprzedawcy i 14 dni w przypadku 
obecnego sprzedawcy. 
W związku z powyższy wnioskujemy o zmianę okresu dostaw na 01.02.2023-31.01.2024r. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku o zmianę terminu dostaw gazu od 01.02.2023 -  wymagany 
termin rozpoczęcia dostaw to 01.01.2023  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że obecnym dostawcą gazu jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o, ul. Jana 
Kazimierza 3, 01-248  Warszawa tj. Państwa firma , w związku z powyższym w przypadku wyboru Państwa oferty 
oraz podpisania z Państwem umowy na dostawę gazu, obowiązuje 14-dniowy termin zgłoszenia umowy do OSD. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę,  aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub kWh/h były podane maksymalnie 
do pięciu miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego gdzie stawki podane są w gr za kWh co w przeliczeniu na zł za kWh daje pięć 
miejsc po przecinku. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego  
na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na kWh daje cenę z dokładnością  
do pięciu miejsc po przecinku. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku i wyraża zgodę aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub 
kWh/h były podane maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 4 
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 
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winna być przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia oferty? Czy też do wyliczenia ceny oferty 
winna być przyjęta stawka podatku VAT 23%? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie wskazywał w Zapytaniu ofertowym iż na dzień składania ofert stawka podatku VAT 
dla gazu ziemnego wynosi 0%. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że do obliczenia ceny oferty winna być 
przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia oferty. 
 
Pytanie 5 
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 na etapie ogłaszania postępowania. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202) nie mają zastosowania w związku  
z powyższym Zamawiający nie oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie  
z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych postępowaniem  
i nie składa oświadczenia. 
 
Pytanie 6 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie oraz w przypadku kiedy nie cały wolumen podlega 
ochronie taryfowej, prosimy o podział formularza cenowego, tak aby Wykonawca mógł podać ceny za paliwo 
gazowe dla wolumenu podlegającego ochronie taryfowej i inną cenę dla wolumenu nie podlegającego ochronie 
taryfowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202) nie mają zastosowania w związku  
z powyższym Zamawiający nie dokonuje podziału wolumenu w formularzu cenowym. 
 
Pytanie 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. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, informuje że obecna umowa podpisana z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3,  
01-248  Warszawa obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.  
 
Pytanie 8 
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 Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w Zapytaniu ofertowym WRO-WA.2152.81.2022 z dnia 05.12.2022 r. wymagany okres 
realizacji umowy  to 01.01.2023 r -31.12.2024 r. zgodnie z ofertą złożoną w przedmiotowym Zapytaniu.  
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które uniemożliwiają  zawarcie nowej 
umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? 
Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych. Posiada jedynie 
kompleksową umowę Nr U10/2019/644/PZP z dnia 18.12.2019 r. zawartą na czas określony do dnia 31.12.2022 r.  
 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej  
z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem 
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kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 
niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami §5 ust. 6  Istotnych Postanowień Umowy dopuszcza zmianę 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku i w zakresie wynikającym ze zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT.  
 
Pytanie 12 
Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
do stosowania których jest zobowiązany Wykonawca jak również Zamawiający. Stosowanie stawek niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami jest ich naruszeniem.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami §5 ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy dopuszcza zmianę 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku i w zakresie wynikającym ze zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT. W związku z powyższym zamawiający uprzejmie informuje, że stosuje i nie narusza powszechnie 
obowiązujących przepisów. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny netto paliwa gazowego  
w związku z ustawową zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 5 ust. 11 Istotnych Postanowień Umowy Całkowita cena oferty 
brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (paliwo gazowe, 
abonament, opłatę stałą i zmienną za dystrybucję gazu), opłaty i podatki (w tym podatek od towarów i usług), 
z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. W związku z powyższym Zamawiający informuje,  
że dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany netto paliwa gazowego w związku  
z ustawową zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego. 
 
Pytanie 14 
Czy do ceny paliwa gzowego w formularzu ceowym powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia (paliwo gazowe, abonament, opłatę stałą i zmienną za dystrybucję gazu), opłaty i podatki  
(w tym podatek od towarów i usług), z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że będzie sam kontrolować wartość umowy. Jednocześnie zamawiający informuje,  
że wartość umowy wskazana w §5 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy to przewidywane łączne wynagrodzenie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 16 
Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego cena oferty nie stanowi wynagrodzenia 
Wykonawcy służy jedynie do porównania złożonych ofert a ilości poboru paliwa gazowego w okresie 
obowiązywania umowy są wielkościami szacunkowymi przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty 
najkorzystniejszej i nie stanowią zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie 
realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.  
 
Pytanie 17 
Dotyczy § 7 Istotnych Postanowień Umowy – prosimy o zmniejszenie kar o połowę. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy § 7 Istotnych Postanowień 
Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 
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Pytanie 18 
Prosimy o usunięcie zapisu § 7 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy § 7 ust. 5 Istotnych 
Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o usunięcie całego zapisu § 7 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy, lub części o zgłoszeniu do OSD. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy § 7 ust. 2 Istotnych 
Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o zmianę godziny składania oferty do godz. 15:00 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku o zmianę godziny składania oferty do godziny 15:00. 
 
 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami do Zapytania ofertowego, Zamawiający przesunął termin składania ofert 
na dzień 12.12.2022 r. godz. 15:00. Swoje stanowisko opublikował na stronie internetowej Urzędu w dniu 
09.12.2022 r. 
 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego z dnia 5.12.2022 r.  
na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 
31.12.2024r.”, znak sprawy WRO-WA.2152.81.2022. 

 
 
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-we-wroclawiu/zamowienia-publiczne/ oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego oraz w Oddziale w Wałbrzychu.  
 

 
 
 
 
p.o. DYREKTORA 

URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
we Wrocławiu 

 
Halina Woźniak 
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