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Dot. postępowania pn. Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” w Radomiu w okresie 24 miesięcy 

W związku z pytaniami  jakie wpłynęły do Zamawiającego, na postawie art. 284 ust. 6 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, 
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie warunków przetargu na dostawę energii 

elektrycznej do Mazowieckiego Centrum Sztuki „Elektrownia” w Radomiu. 

W SWZ w rozdziale XV: 

 „Cena podana w formularzu oferty stanowi cenę brutto, tj. cenę netto powiększoną o obowiązującą 

w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).” 

Proszę o wskazanie stawki VAT jaką należy przyjąć w przetargu z uwagi na wynikającą z Tarczy 

Antyinflacyjnej stawkę VAT wynoszącą 5% do końca lipa 2022r, natomiast od sierpnia stawka VAT 

wynosi już 23%. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawcy zgodnie z SWZ zobowiązani są  obliczyć cenę w oparciu  

o obowiązującą w dniu składania stawkę podatku od towarów i usług (VAT), tj. w oparciu o stawkę 5% 

a dla celów porównania ofert. W trakcie trwania umowy rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą będą odbywać się w oparciu o stawkę Vat obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Załącznik nr 9 do SWZ wzór umowy zakłada, iż w przypadku zmiany podatku VAT lub podatku 

akcyzowego ceny energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy, rozliczenia będą odbywać się  

po stawkach nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy.  

Pytanie nr 2: 

Proszę o wskazanie grup(y) taryfowych, z których były rozliczane wskazane  PPE. 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający wskazuje, że poszczególne PPE przypisane są do następujących grup taryfowych: 

1) dla PPE zlokalizowanego ul. Mikołaja Kopernika 1 –  PL_ZEOD_1463000821_28 - taryfa  B23, 
2) dla PPE zlokalizowanych ul. Romualda Traugutta 53 - PL_ZEOD_1463188044_95,  

PL_ZEOD_1463188045_97, PL_ZEOD_1463188046_99, PL_ZEOD_1463188047_01 -  
taryfa C-11. 

Pytanie nr 3: 

Wykonawca zwraca się o podanie taryf dla poniższych PPE: 

PL_ZEOD_1463000821_28 1025,67662 

PL_ZEOD_1463188044_95 0 



PL_ZEOD_1463188045_97 17,358282 

PL_ZEOD_1463188046_99 3,909632 

PL_ZEOD_1463188047_01 0,01 

 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający wskazuje, że poszczególne PPE przypisane są do następujących grup taryfowych: 

1) dla PPE zlokalizowanego ul. Mikołaja Kopernika 1 –  PL_ZEOD_1463000821_28 - taryfa  B23, 
2) dla PPE zlokalizowanych ul. Romualda Traugutta 53 - PL_ZEOD_1463188044_95,  

PL_ZEOD_1463188045_97, PL_ZEOD_1463188046_99, PL_ZEOD_1463188047_01 -  
taryfa C-11. 

 

Pytanie nr 4: 

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Dostawa 

energii elektrycznej dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu  

w okresie 24 miesięcy” Znak postępowania: ZP/1/2022 

Proszę o podanie grup taryfowych, do których są zaklasyfikowane poszczególne punkty poboru energii 

objęte zamówieniem 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający wskazuje, że poszczególne PPE przypisane są do następujących grup taryfowych: 

1) dla PPE zlokalizowanego ul. Mikołaja Kopernika 1 –  PL_ZEOD_1463000821_28 - taryfa  B23, 
2) dla PPE zlokalizowanych ul. Romualda Traugutta 53 - PL_ZEOD_1463188044_95,  

PL_ZEOD_1463188045_97, PL_ZEOD_1463188046_99, PL_ZEOD_1463188047_01 -  
taryfa C-11. 
 


