
      Zawady, dnia 13.01.2022 r.  

ZP.271.01.2022 

Do: 

Zainteresowani Wykonawcy 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie   

pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Popów”  

 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 13.01.2021 r. działając na podstawie art. 

38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 

Pytanie 1 : Wykonawca wskazuje, iż od 01.01.2022r. weszły w życie postanowienia Rządowej Tarczy 

Antyinflacyjnej. 

 

Dla przedsiębiorców tarcza antyinflacyjna zawiera 2 elementy: 

- obniżenie podatku VAT z 23% na 5% w przypadku energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2022 do 

31 marca 2022 roku, 

- obniżenie lub zwolnienie z podatku akcyzowego (energia elektryczna) z 5 zł/MWh do 0 zł dla energii 

zużywanej przez gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G) lub 4,60 zł/MWh dla energii 

zużywanej w celach innych niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w okresie od 1 stycznia 2022 do 

31 maja 2022 roku. 

Zgodnie z SWZ sprzedaż w ramach przedmiotowego postępowania dla części Zamawiających rozpocznie 

się w okresie obowiązywania postanowień Tarczy Antyinflacyjnej tym samym powyższe zapisy dot. 

rozliczeń będą miały zastosowanie dla Zamawiającego Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację 

formularzy cenowych w zakresie dostawy w roku 2022 umożliwiających Wykonawcy podanie różnych 

cen jednostkowych w związku z obniżeniem lub zwolnieniem z podatku akcyzowego, zastosowanie 

obniżonej stawki VAT, bądź jednoznaczne wskazanie, że oferta ma zostać złożona na poniższych 

warunkach z jednoczesnym obowiązkiem wdrożenia postanowień Tarczy Antyinflacyjnej w rozliczeniach 

prowadzonych w skutek zawartej umowy. 

W celu ujednolicenia sposobu wyliczenia wartości oferty służącej do porównania złożonych ofert, 

Wykonawca ma przyjąć: 

- w cenie jednostkowej netto akcyzę na poziomie 5zł/MWh 

- stawkę podatku VAT na poziomie 23 % w celu wyliczenia wartości brutto zamówienia. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że w celu ujednolicenia sposobu wyliczenia wartości oferty służącej do porównania 

złożonych ofert, Wykonawcy powinni przyjąć w cenie jednostkowej netto akcyzę na poziomie 5zł/MWh oraz 

stawkę podatku VAT na poziomie 23 % w celu wyliczenia wartości brutto zamówienia. W rozliczeniach 

prowadzonych w skutek zawartej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wdrożenia postanowień Tarczy 

Antyinflacyjnej.  
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