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Do Wykonawców którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków  
Zamówienia 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb obiektu pływalni OSIR 
Warszawa Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie „ 
 
Działając zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  
z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 na 
podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo 
gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę 
wynikającą w faktur wstępnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie prognozowanego 
zużycia paliwa gazowego. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur rozliczeniowych za 
pobrane paliwo gazowe wystawianych na koniec okresu rozliczeniowego na zasadach i w wysokości 
przyjętej zgodnie z Taryfą Operatora. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
wstępnych na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. 
 

Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź: 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy 
drogą korespondencyjną (pkt 20 SIWZ). 
 

Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i do podanych w formularzu ofertowym cen za 
paliwo gazowe należy doliczyć stawkę tego podatku w wysokości 3,62 zł/MWh ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że jest płatnikiem podatku akcyzowego. 
 

Pytanie nr 4  
Dotyczy załącznika nr 2  Formularz ofertowy – tabela cenowa. 
Wykonawca prosi o możliwość podania w kolumnie nr 7 stawki akcyzowej w zł/kWh do 5 miejsc po 
przecinku z uwagi, że cena jednostkowa netto za paliwo gazowe będzie podana w zł/kWh  
z zaokrągleniem do 5 miejsc po przecinku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę, gdyż w załączniku nr 2 - Formularzu ofertowym ceny 
jednostkowe wyrażone są w złotych maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku (kolumna nr 5),  
a w przypadku kolumny nr 7 gr/kWh do trzech miejsc po przecinku, powyższy zapis jest zgodny  
z obowiązującą taryfą OSD gdzie stawki podane są w gr za kWh do trzech miejsc po przecinku, co  
w przeliczeniu na zł za kWh daje pięć miejsc po przecinku. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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