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Warszawa,	03.08.2021	r.	
	
Voltra	Sp.	z	o.	o.	
ul.	W.	Reymonta	12E/47,	
05	-	250	Radzymin		
	
Voltra	Energy	Sp.	z	o.o.		
ul.	W.	Reymonta	12E/47,	
05	-	250	Radzymin	

reprezentujące	Zamawiających	w:		

Kompleksowa	dostawa	paliwa	gazowego	–	Gazowa	Grupa	Zakupowa	Nr	19/2021	Voltra		

Wyjaśnienia	treści	Specyfikacji	Warunków	Zamówienia	
 

Voltra Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym     
w trybie przetargu nieograniczonego Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa 
Grupa Zakupowa Nr 19/2021 Voltra przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych 
od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami. 
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.  
 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie 
taryfowej W-5 oraz W-6 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa 
gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na 
koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę 
wynikającą w faktur wstępnych? 
Odpowiedź: Tak 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy poprzez podpisanie 
umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 
Odpowiedź: Tak 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie 
korespondencyjnej? 
Odpowiedź: Tak 

4. Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane 
przez Zamawiającego w SWZ (załącznik nr 1a oraz 1b) są zgodne z numerami 
Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach 
stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek 
umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego 
Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD. 
Odpowiedź: Tak 

5. Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona 
Operatorowi Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów 
poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji? 
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Odpowiedź: Okres na jaki została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji 
przez obecnego sprzedawcę usługa dystrybucji odpowiada informacją 
określonym w kolumnie „BC” załącznika nr 1 do SWZ – „Okres obowiązywania 
umowy z aktualnym sprzedawcą”. 

6. Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPG objętych 
zapytaniem, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej 
w terminach wskazanych w zapytaniu? 
Odpowiedź: Nie 

7. Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie 
odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia 
umów? 
Odpowiedź: Umowy wymagające wypowiedzenia zostaną wypowiedziane 
w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy 
i rozpoczęcie sprzedaży zgodnie z terminami określonymi w SWZ. 

8. W przypadku, jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania 
umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, 
to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do 
obowiązujących u OSD? 
Odpowiedź: Tak 

9. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dla wszystkich punktów poboru paliwa 
gazowego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o.o. 
Odpowiedź: Tak 

10. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi 
przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa 
gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany 
okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający 
wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie 
kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie 
rozliczeniowym? 
Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej 
(sprzedaż oraz dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć 
Obiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych 
właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych 
odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w 
danym okresie rozliczeniowym. 

11. Wykonawca prosi o potwierdzenie czy moce umowne wskazane w kWh/h 
są poprawne i zgodne z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która widnieje 
na fakturach VAT? 
Odpowiedź: wskazane moce umowne są zgodne z aktualnie obowiązującą mocą 
umowną, która widnieje na fakturach VAT. 

12. Wykonawca prosi o informację po czyjej stronie będzie spoczywał obowiązek 
składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji dobowych 
paliwa gazowego? 
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Odpowiedź: obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji 
i Renominacji dobowych paliwa gazowego będzie spoczywał po stronie 
Wykonawcy. 

13. Czy w przypadku, gdy obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz 
Nominacji i Renominacji dobowych paliwa gazowego będzie po stronie 
Wykonawcy, czy Zamawiający wyraża zgodę podpisanie dodatkowego 
Załącznika, który przenosi na Wykonawcę obowiązek dokonywania nominacji. 
Odpowiedź: Tak. 

14. W przypadku braku zgody na podpisanie Załącznika, o którym mowa w pytaniu 
13, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następującego 
zapisu: 

1.Wykonawca zwalnia Odbiorcę z obowiązku składania nominacji 
tygodniowych oraz Nominacji i Renominacji dobowych Paliwa 
gazowego dotyczących miejsca odbioru o numerze … . 
2.Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy w zakresie 
dotyczącym dostarczania Paliwa gazowego do wskazanego miejsca 
odbioru nie posiada umowy zawartej z innym sprzedawcą niż PGNiG 
Obrót Detaliczny sp. z o.o.  
3.Odbiorca zobowiązuje się do poinformowania Sprzedawcy o zawarciu 
z innym Sprzedawcą niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. umowy 
dotyczącej dostarczania Paliwa gazowego do wskazanego miejsca 
odbioru. 
4.Obowiązek składania nominacji tygodniowych oraz Nominacji 
i Renominacji dobowych paliwa gazowego przez Wykonawcę wygasa: 

a) z chwilą, gdy Odbiorca przestaje podlegać obowiązkowi 
składania nominacji tygodniowych lub Nominacji dobowych 
na zasadach określonych w IRiESD; 
b) w przypadku całkowitej lub częściowej zmiany Sprzedawcy; 
c) z chwilą rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego 
do wskazanego w § 1 pkt. 1 miejsca odbioru przez innego 
sprzedawcę niż PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na podstawie 
umowy z Odbiorcą zawartej w innym trybie niż zmiana 
sprzedawcy. 

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe Wykonawca informuje, 
że obowiązek nominacji zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej spoczywa na Zamawiającym. 
Odpowiedź: Zamawiający wyrażają zgodę na podpisanie załącznika. 

15. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty 
stałej oraz zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia 
przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest 
korzystna? 
Odpowiedź: Tak 

16. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny 
w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, 
stawek opłat dystrybucyjnych obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych 
przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany są 
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wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do 
stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek 
podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz stawek opłat dystrybucyjnych niezgodnych z taryfą OSD 
zatwierdzaną przez Prezesa URE decyzja administracyjną jest naruszeniem 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na 
zmianę np. stawki podatku VAT, czy opłat dystrybucyjnych naraża Wykonawcę 
na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i 
narusza zasadę równego traktowania stron postępowania. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 

17. Wykonawca zawraca się z prośbą o podzielnie postępowania na 2 części 
i umożliwianie składania ofert częściowych tj.: 
- część 1, obejmuje podmioty, które nie zalegają z płatnościami wobec 
Wykonawcy, jako zadanie nr. 1, 
- część 2, obejmuje podmioty, które posiadają nieuregulowane zobowiązania 
wobec Wykonawcy, jako zadanie nr. 2. 
Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian w: 

- SWZ  
- Formularzu Ofertowym – załącznik nr. 2 
- Formularzu Cenowym – załącznik nr. 2A 
- podział wadium na części. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
	

	


