
 
 

 

Warszawa, 8.03.2022 r. 

 

  Strona internetowa prowadzonego postępowania 

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

 

ZAWIADOMIENIE NR 1  

O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (dostawa i 

dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – oddziału Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie”, numer referencyjny: ZP-3/2022 

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa 

dostawa paliwa gazowego (dostawa i dystrybucja) dla Muzeum Broni Pancernej  

w Poznaniu – oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie” wpłynęły  

do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej wskazuję treść wniosków wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 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. z 2022 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. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe 

zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku 

gazu (Dz. U. poz. 202). Oświadczenie Zamawiającego (odbiorcy paliwa gazowych)  

o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz 716 ze zm.) stanowi załącznik nr 

8 do SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozpoczęcia dostaw od 01.05.2022 r. jednak nie wcześniej 

niż po pozytywnie zgłoszonej umowie do OSD? Rozpoczęcie dostawy od 01.04.2022 r. nie 

jest możliwe do zrealizowania ze względu na procedurę przetargową oraz obowiązek 

zgłoszenia przez Wykonawcę umowy do OSD najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia 



 
 

 

dostawy paliwa gazowego w przypadku zmiany sprzedawcy lub na 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez dotychczasowego sprzedawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający dokonuje: 

1) zmiany punktu III.4.1) SWZ nadając mu brzmienie 

„1) Punkt poboru paliwa gazowego: 

- ul. Lotnicza, 60-421 Poznań; 

- numer działki 163/5, 163/6 (ark. mapy 17), obręb 0023 Ławica II; 

- grupa taryfowa wg PGNiG: BW-5; 

- grupa taryfowa OSD wg PGNiG: W-5.1_PO; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD): PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

Region Wielkopolska w Poznaniu; 

- numer miejsca odbioru 8018590365500019575228; 

- moc zamówiona: 483 kWh/h.” 

 

2) zmiany punktu III.4.5) SWZ nadając mu brzmienie 

 

„5) Prognozowane szacunkowe roczne zużycie paliwa gazowego wynosi 553 630,00 kWh, w 

tym w poszczególnych miesiącach:  

a) kwiecień 2022: 49 460,00 kWh, 

b) maj 2022: 24 000,00 kWh, 

c) czerwiec 2022: 28270,00 kWh, 

d) lipiec 2022: 24 800,00 kWh, 

e) sierpień 2022: 14 900,00 kWh, 

f) wrzesień 2022: 17 300,00 kWh, 

g) październik 2022: 18 000,00 kWh, 

h) listopad 2022: 81 900,00 kWh, 

i) grudzień 2022: 86 000,00 kWh, 

j) styczeń 2023: 81 000,00 kWh, 

k) luty 2023: 65 000 kWh, 

l) marzec 2023: 63 000 kWh.” 

 

3) zmiany punktu III.10 SWZ nadając mu brzmienie: 

 

„Termin wykonywania zamówienia – 12 miesięcy od 1 dnia miesiąca następującego po 

zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD, (obecnie obowiązująca umowa wygasa dnia 

31.03.2022 r.).” 

 

4)  punktu V SWZ nadając mu brzmienie: 

 

„Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia pozytywnego zgłoszenia umowy do 

OSD.” 

 



 
 

 

5) Zmiany punktów 4 oraz 21 w Załączniku nr 4 do SWZ projektowane 

postanowienia umowy: 

 

„4. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (grupa E) do instalacji 

znajdującej się w obiekcie Zamawiającego przy ul. Lotniczej dz. 163/5 i 163/6 w Poznaniu. 

(…) 

21. Szacunkowa ilość gazu, która będzie dostarczana w okresie obowiązywania umowy 

wynosi 553 630,00 kWh.” 
 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający jest świadom, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej 

niż 12 miesięcy spowoduje, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla 

umowy krótkoterminowej? 

Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa 

gazowego następuje z mocą umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej dystrybucyjnej 

doliczany jest odpowiedni współczynnik korygujący.  W związku z powyższym stawki opłaty 

dystrybucyjnej stałej na fakturze w niektórych miesiącach będą wyższe niż te przedstawione 

w Formularzu ofertowym. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień SWZ określonych w odpowiedzi na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 4: 

Dot. Formularza Ofertowego tabela Wykonawca prosi o weryfikacje i poprawę szacunkowej 

ilości za opłatę dystrybucyjną stałą. 

W przypadku wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej zgodnie ze wzorem punkt 5.3.4. taryfy 

PSG Sp. z o.o. wartość opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla punktu poboru, 

ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty stałej [gr/(kWh/h) za każdą 

godzinę okresu rozliczeniowego].  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający dokonał zmian Załącznika nr 1 do SWZ – formularz ofertowy, który stanowi 

załącznik do niniejszego Zawiadomienia. 

 

Pytanie Nr 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub 

elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę zarówno na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej, 

jak i elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

 

 

 



 
 

 

Pytanie nr  6 

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 na pytanie nr 6: 

Nie, Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych. 

 

Pytanie nr 7 

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 na pytanie nr 7: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny netto paliwa gazowego w związku z ustawową zmianą kwalifikacji w zakresie podatku 

akcyzowego. 

 

Pytanie nr 8 

Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry 

dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy i numery punktów poboru, grupy 

taryfowe są aktualne i zgodne z obecnie obowiązującymi danymi u Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający dokonał zmiany danych adresowych wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 9 

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 na pytanie nr 9: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w złotych za kWh lub kWh/h były 

podane maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz 

zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej 

Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna? 



 
 

 

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z  zapisami ustawy Prawo Energetyczne  i rozporządzeń 

wykonawczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 

2013.820) § 29 ust 4)  przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie obrotu paliwem gazowym w 

przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jest 

zobowiązane stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz 

zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej 

Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna. 

 

Pytanie nr 11 

Dot. pkt 20 Złącznika nr 4 do SWZ Projektowe Postanowienia umowy 

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 w formie aneksu. 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 na pytanie nr 11: 

Zamawiający dokonuje zmiany punktu 20 Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy i nadaje mu brzmienie: 

„20. Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z wyłączeniem zmiany stawki podatku VAT, 

zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych, które będą obowiązywały 

od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagają zgody Zamawiającego w formie 

aneksu.” 

 

Pytanie nr 12 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu pkt. 27 Złącznika nr 4 do SWZ Projektowe 

Postanowienia umowy lub zmniejszenie kary do 5%. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Zamawiający dokonuje zmiany punktu 27 Załącznika nr 4 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy i nadaje mu brzmienie 

„27. W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych w pkt 26 ppkt 1-3 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowa w wysokości 5% wartości brutto złożonej 

oferty.” 

 

Pytanie 13 

Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki ePUAP. 



 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Adres skrzynki ePUAP Zamwiającego: /MuzWojskaPolskiego/SkrytkaESP. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert. Punkt XV.2 oraz 

XV.7 otrzymują brzmienie: 

 

„2. Ofertę należy złożyć: do dnia 14.03.2022 r. do godz. 10:00.” 

 

„7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 14.03.2022 r. o godz. 14:00.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Małek, tel. 693 442 159 

8.03.2022 r. 

T: ZP-3/2022 
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