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Mińsk Mazowiecki, dnia 04.02.2022 r. 

 

 

 

 

 

D.251.03.2022 

 

Dotyczy: przetargu prowadzonego na podstawie art.. 275 pkt 1 ustawy PZP w trybie 

podstawowym bez negocjacji na dostawę energii elektrycznej na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. w roku 

2022 nr bzp 2022/BZP 00043289/01 z dnia 2022-02-01 , nr ref. D.251.03.2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania 
 

Do Zamawiającego drogą e-mailową dnia 03.02.2022 r. (data wpływu 04.02.2022 l.dz. 

228/2022) wpłynęły pytania dotyczące postępowania o poniższej treści (pisownia 

oryginalna). Stosownie do art. 285 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 wyjaśnia: 

 

PYTANIA: 

1. „Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy 

ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy 

Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%? 

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują 

różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania 

ofert. 

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone 

będą wg obowiązujących przepisów prawnych.” 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 

 

3. Umowa §13 ust. 1.3 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie 

przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość 

punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w 

obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie 

Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą 

zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o 

dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy 
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taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ 

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” 

 

ODPOWIEDZI: 

 

Ad. 1 

W ofertach należy zastosować stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu otwarcia ofert. 

Zapisy SWZ i wzoru umowy przewidują zmiany ustawowe stawki VAT. 

 

Ad. 2 

Tak. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego pod rygorem nieważności, wymaga zachowania 

formy pisemnej (w tym przypadku – art. 432 ustawy PZP) i może być zawarta: 

1) w siedzibie zamawiającego 

2) drogą korespondencyjną: 

a) analogowo 

b) cyfrowo (podpisy kwalifikowane) 

W każdym z powyższych przypadków należy okazać się oryginalnym pełnomocnictwem do jej 

podpisania (odpowiednio analogowym lub cyfrowym). 

Szczegóły podpisania umowy zostaną ustalone po wybraniu najkorzystniejszej oferty, 

indywidualnie, z wybranym wykonawcą. 

 

Ad. 3 

Zamawiający nie dokonał zróżnicowania cen oczekiwanych w ofercie ani pod względem grup 

taryfowych dystrybucyjnych ani pod względem profilu odbiorczego. Informacje zawarte w 

SWZ pełnią rolę pomocniczą, a zwiększenie zakresu umowy może nastąpić tylko zgodnie z 

Rozdziałem 3 Art. 455 ust. 2 ustawy PZP, co powinno być uwzględnione w cenie oferty. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

1) Henryk Kulhawik 

Do wiadomości: 

1) publiczna 

2) a/a 
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