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Warszawa,	09.08.2021	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.  
	
Zapytanie nr 1: 
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 
 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej 
(Word, Excel).  
 
Odpowiedź: Tak 
 
Zapytanie nr 2: 
Nominacje 
W związku z koniecznością dokonywania nominacji przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą 
o podanie zużycia paliwa gazowego za okres ostatnich 12 miesięcy (w podziale 
na poszczególne miesiące). 
Ponadto zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie informował Wykonawcę 
o przewidywanych postojach lub włączeniach? 
Informacje te są niezbędne do prawidłowego realizowania procesu zgłaszania nominacji przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poniższych zasad nominacji, zasady 
te zostaną określone dodatkowym załącznikiem do umowy: 
Nominacje oraz renominacje składane do Sprzedawcy należy przesyłać w formacie MS Excel 
na formularzu, którego wzór (wraz z wymaganym opisem pliku) stanowi niniejszy Załącznik 
do Umowy. Nominacje i renominacje należy przesyłać w wyżej wymienionej formie na adres 
………………….. w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy.  
 
I. Oznaczenie nazw plików .xls  
NOM_kod_rrrr_mm_dd_nr.xlsx   
gdzie:   
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NOM stała nazwa (nominacja)   
Kod  kod Klienta nadany przez Sprzedawcę  
rrrr_mm_dd  doba gazowa, której dotyczy nominacja   
rrrr - rok w postaci czterocyfrowej   
mm - miesiąc w postaci dwucyfrowej   
dd - dzień w postaci dwucyfrowej   
nr - wersja pliku   
w przypadku nominacji - numer 1   
w przypadku składania renominacji dla danej doby - kolejne numery - 2, 3, 4 itd.  
 
II. Zawartość pliku   
Lp.   liczba porządkowa   
ID Punktu numer układu pomiarowego nadany przez OSD Wyjścia (Odbiorcy), dla którego 
składana jest nominacja/renominacja   
Nazwa Punktu nazwa Klienta   
Doba gazowadoba gazowa, której dotyczy nominacja/renominacja   
rok  rok w postaci czterocyfrowej   
miesiąc  miesiąc w postaci dwucyfrowej   
dzień  dzień w postaci dwucyfrowej   
Nominacja godzinowa: 06, 07, 08……..03, 04, 05 - kolejne godziny dla których składana jest 
nominacja/renominacja (dla danej doby gazowej)   
 
Pliki dotyczące składanych nominacji i renominacji należy przesyłać na adres 
………………………….. 
 
Odpowiedź: 
Szacowane zużycie paliwa gazowego za okres ostatnich 12 miesięcy (w podziale 
na poszczególne miesiące) wskazane w załączniku nr 1 do SWZ zostało określone na podstawie 
dotychczasowego zużycia w podziale na poszczególne miesiące za okres ostatnich 12 miesięcy. 
Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przewidywanych postojach lub włączeniach. 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaproponowanych zasad nominacji, które zostaną 
określone dodatkowym załącznikiem do umowy. 


