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         Toszek, 04.01.2019 r. 
         
   

dotyczy: postępowania nr 14/PN/DEG/AM/2018 na kompleksową dostawę paliwa gazowego  
na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 19.10.2018 r. 
Pytanie 1 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 15 z dn. 06.12.2018 r.  
W związku z tym, że do ceny jednostkowej paliwa gazowego Wykonawca nie powinien 
doliczać stawki podatku akcyzowego, ponieważ zgodnie z pkt. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ - 
DANE TECHNICZNE Zamawiający oświadczył, że jest zwolniony z płacenia podatku 
akcyzowego, Wykonawca ponownie zwraca się  z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza 
zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny netto paliwa gazowego w 
związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawowej zmiany 
opodatkowania podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są 
korzystne  dla Zamawiającego? 
Wykonawca wnosi, aby zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego 
obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody 
Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również 
Zamawiający. Stosowanie stawek podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto 
nie wyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku akcyzowego naraża Wykonawcę na 
ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę 
równego traktowania stron postępowania 
wzór zmiany ceny w przypadku zmiany podatku akcyzowego: 

cena jednostkowa netto paliwa gazowego wynikająca ze złożonej oferty + stawka podatku 
akcyzowego wynikająca ze zmienionych przepisów prawa dotyczących kwalifikacji w 
zakresie podatku akcyzowego oraz opodatkowania podatkiem akcyzowym = cena 
jednostkowa netto paliwa gazowego z podatkiem akcyzowym. 

 
 Odpowiedź: 

W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego zostanie przedstawiony stosowny aneks 
do umowy. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 

 
Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora  

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                  inż. Erwin Janysek 

 
     
 


