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WYJAŚNIENIA NR 1 SWZ 

 
 

  

 

 

Dot. postępowania pn. „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

sukcesywne dostawy gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  z/s w Krośnie” 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 284 

ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                    

z 2022 r. poz. 1710), przekazuje treść złożonych pytań w ww. postępowaniu                            

o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi:  

 

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? 

Jednocześnie Wykonawca informuje, iż do zastosowania ceny wynikającej                

z przedmiotowej ustawy wymagane jest złożenie oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej.  

Czy Zamawiający złoży wskazane oświadczenia do dokumentacji przetargowej? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie jest odbiorcą chronionym. 
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2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 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:  Zamawiający nie jest odbiorcą chronionym. 

 

3. 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:  Zamawiający nie jest odbiorcą chronionym. 

Ponadto zgodnie z Zał. nr 3 do SWZ Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie m.in. taryf i opłat. 

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający przewidział w Rozdz. XL SWZ możliwość zawarcia umowy         

w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego? 

 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie 

taryfowej W-5 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 preferuje sposób rozliczania bez faktur wstępnych. 

 

6. W związku z obecną sytuacją na rynku paliw, o ile klient nie podlega zwolnieniu 

taryfowemu, Wykonawca wnosi o zgodę na przyjęcie terminu związania ofertą do 7 

dni (kalendarzowych) od daty złożenia oferty. Dynamiczne zmiany ceny paliwa 

gazowego na Towarowej Giełdzie Energii oraz długi okres związania ofertą wiąże się 

dla Wykonawcy z dużym ryzkiem wynikającym z utrzymania zaoferowanej ceny 

paliwa gazowego w okresie związania ofertą i poniesienia ewentualnej starty z tego 

tytułu. Wobec powyższego utrzymanie obecnego terminu związania ofertą 

uniemożliwia wykonawcy złożenie ofert w niniejszym postępowaniu. Tym samym 
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wykonawca prosi o zmianę formularza cenowego o powyższy zapis. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w powyższym zakresie.       

 

 

 

Zamawiający podaje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ dokonuje 

zmiany:   

▪ treści zapisów SWZ w zakresie terminu związania ofertą - ZMIANA NR 2 TREŚCI 

SWZ; 

▪ godziny składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu poprzez zmianę treści SWZ  -    

ZMIANA NR 2 TREŚCI SWZ; 

▪ ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

                                                   PODKARPACKI WOJEWÓDZKI    

                                                                     LEKARZ WETERYNARII 

                                                                                               (-) 

                                                                                                     Mirosław Welz 

 

 

 


