
   

 

PZP.271.37.2021                           Warszawa, 8 lutego 2022 r. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej  

„SWZ”), zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1 

W odpowiedzi na udzielone odpowiedzi Wykonawca prosi o precyzyjne określenie wartości 

stawki podatku VAT jaką Wykonawca ma przyjąć do dokonania obliczeń,  tj. 5% czy 23% czy 

też obie. Stawka podatku VAT od 01.02.2022 wynosić będzie 5 % i w ramach pakietu 

antyinflacyjnego obowiązywać będzie do dnia 31.07.2022r., a w pozostałym okresie 23%.             

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, formularz oferty powinien zawierać podatek VAT 5%                  

i 23%.  

W tej sytuacji niezbędnym do prawidłowego wyliczenia oferty jest też konieczność wskazania 

wartości planowanego zużycia w GJ dla 2 miesięcy, który obejmie składka VAT 5% i dla 34 

miesięcy, które przeliczana będą w oparciu o stawkę podatku 23%. 

W związku z powyższym w celu uniknięcia rozbieżności prosimy o wskazanie podatku VAT, 

który należy przyjąć do dokonania obliczeń ceny. 

Wykonawca sugeruje przyjąć maksymalną obowiązującą stawkę VAT tj. 23%, jako, że Cena 

służy do porównania ofert, a rozliczenie umowy będzie następowało wg. Obowiązującej                 

w danym miesiącu stawki VAT.   

 

Odpowiedź:   

Zamawiający wyjaśnia, iż dla porównania cen ofertowych, Zamawiający przyjmie   

stawkę VAT 23%, zaś rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą się odbywać 

zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. 

 

 



   

 

Pytanie 2:  

Odnośnie zapisów SWZ Rozdział XIX pkt.1 ppkt.2 oraz formularza oferty (załącznik 2 do SWZ). 

Wykonawca prosi o odstąpienie oraz wykreślenie z formularza oferty ceny za zmianę nastaw 

temperatury na regulatorze pogodowym, gdyż jest to usługa około ciepłownicza 

(komercyjna) za realizację, której Wykonawca obciąża Odbiorcę zgodnie z Cennikiem usług 

zewnętrznych i opłat dodatkowych. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie odstępuje od tej pozycji formularza ofertowego. Wykonawca powinien 

samodzielnie skalkulować tę cenę na podstawie np. obowiązującego u niego Cennika usług 

zewnętrznych i opłat dodatkowych. 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE  

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia oraz, że zmieniona treść SWZ będzie dostępna na 

stronie prowadzonego postępowania po publikacji Ogłoszenia. 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na 16 lutego 2022, godzina 

11.00, w konsekwencji czego nowy termin otwarcia ofert to 16 lutego 2022, godzina 12.30. 
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