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Warszawa, 13.12.2021 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 22/2021 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 22/2021 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. Wykonawca prosi Zamawiającego o wprowadzenie zapisu, iż zwiększenie 
lub zmniejszenie łącznego wolumenu będzie na poziomie +/-10%. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

2. 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 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych 
odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym 
okresie rozliczeniowym 
 

3. 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 

4. Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPG objętych 
postępowaniem, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej 
w terminach wskazanych w zapytaniu? 
Odpowiedź: Nie. 
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5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
Odpowiedź: Tak. 
 

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

7. Wykonawca prosi o informację kto jest obecnie Sprzedawcą dla wszystkich PPG 
objętych postępowaniem? 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona korekty załącznika nr 1 do SWZ. 
 

8. Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli 
tak to jaki jest okres jej wypowiedzenia dla poszczególnych punktów poboru i kto 
będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie? 
Odpowiedź: Obecne umowy nie wymagają wypowiedzenia. 
 

9. Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 
Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru 
Zamawiającego) usługa dystrybucji? 
Odpowiedź: Nie 
 

10. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem jest PSG Sp. z o.o. 
Odpowiedź: Tak. 
 

11. Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy poszczególne punkty poboru objęte 
przedmiotowym postępowaniem, zostały prawidłowo zakwalifikowane 
do odpowiednich obszarów taryfowych? 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji. 
 

12. Dot. § 3 ust. 1- Załącznik nr 3 do SWZ 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu: „W przypadku gdy okres obowiązywania 
niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności któregokolwiek z ww. dokumentów 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed 
upływem ważności danego dokumentu dostarczyć Zamawiającemu aktualny dokument 
lub oświadczenie o przedłużeniu ważności ww. dokumentu na okres obowiązywania 
niniejszej Umowy” i nadać mu brzmienie: „W przypadku gdy okres obowiązywania 
niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności któregokolwiek z ww. dokumentów 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dostarczyć Zamawiającemu 
aktualny dokument lub oświadczenie o przedłużeniu ważności ww. dokumentu na okres 
obowiązywania niniejszej Umowy”. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

13. Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez 
Zamawiającego w SWZ (załącznik nr 1) 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. 
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14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej 
W- 2.1 oraz W-1.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura 
prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo 
gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie 
pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych?  
Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-2.1, W-1.1 okres 
rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 
miesięcy. 
Odpowiedź: Tak. 
 

15. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-2.1, 
W-1.1 w okresach zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał 
odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy 
wynosił jeden miesiąc? 
Odpowiedź: Patrz wyżej. 
 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej 
W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w 
oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie 
taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD 
(6 odczytów w ciągu roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 
4.3.1. taryfy PSG Sp. z o.o.  
Odpowiedź: Tak. 
 

17. W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy 
Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie 
terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? 
Odpowiedź: Patrz wyżej. 
 

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej 
W-5.1 oraz W-6.1 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. 
 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej 
W- 2.2 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza 
obejmuje dwa miesiące) oraz faktur rozliczeniowych za pobrane paliwo gazowe 
wystawiane dwa razy w roku, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą 
z faktur prognozowanych? 
Odpowiedź: Tak. 
 

20. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na  rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-2.2 
w okresach zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty 
Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił 
jeden miesiąc? 
Odpowiedź: Patrz wyżej. 
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21. Wykonawca prosi o potwierdzenie czy moc umowna wskazana w kWh/h jest poprawna 
i zgodna z aktualnie obowiązującą mocą umowną, która widnieje na fakturach VAT? 
Odpowiedź: Tak. 
 

22. Wykonawca prosi o ponowną analizę grupy taryfowej dla punktów poboru gazu 
o numerze (oraz dokonanie zmian w dokumentacji przetargowej): 
- 8018590365500058911926 
- 8018590365500065607041 
- 8018590365500065659576 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej analizy i ewentualnej 
zmiany w dokumentacji przetargowej. 
 

23. Wykonawca prosi o ponowną weryfikację adresów punktów poboru, dla numerów: 
- 8018590365500066792104 
- 8018590365500058925855 
- 8018590365500019219610 
- 8018590365500019263484 
- 8018590365500068654219 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej analizy i ewentualnej 
zmiany w dokumentacji przetargowej. 

 
24. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku 

ustawowej zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia 
w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 
Odpowiedź: Tak. 
 

25. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku 
ustawowej zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie 
właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 
Odpowiedź: Tak. 
 

26. 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. 
 

27. Dot. załącznika nr 2a do SWZ – Formularz cenowy 
Wykonawca prosi o umożliwienie prezentacji cen jednostkowych za paliwo gazowe 
do 5 miejsc po przecinku. Wykonawca wyjaśnia, że w niektórych wierszach wartości 
za cenę jednostkową za paliwo gazowe są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających wyraża zgodę na prezentację cen 
jednostkowych za paliwo gazowe do 5 miejsc po przecinku. 
 

28. Wykonawca wnosi, aby Zamawiający zastosował zaokrąglenie w odniesieniu 
do wolumenu. Wykonawca wyjaśnia, że podstawową jednostką miary jest 1 kWh. 
Powyższe pozwoli na przygotowanie prawidłowej kalkulacji oferty. 
Odpowiedź: Zamawiających zastosuje zaokrąglenie w odniesieniu do wolumenu. 
 

29. Wykonawca prosi o potwierdzenie prawidłowości danych wprowadzonych przez 
Zamawiającego do Formularza cenowego. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających potwierdzi prawidłowość danych poprzez 
ewentualne sprostowanie ogłoszenia i dokumentacji przetargowej. 
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30. Wykonawca prosi o ponowną analizę grupy taryfowej dla punktów poboru gazu 
o numerze (oraz dokonanie zmian w dokumentacji przetargowej): 
- 8018590365500058911926 – numer gazomierza 19MUGG413002497275 
- 8018590365500065607041 - numer gazomierza 05MG10N001G4452285159 
- 8018590365500065659576 - numer gazomierza 19MUGG413002175378 
Odpowiedź:  
- 8018590365500058911926 taryfa w zestawieniu jest zgodna z ostatnią fakturą W-2.2 
- 8018590365500065607041 taryfa w zestawieniu jest zgodna z ostatnią fakturą W-3.6 
- 8018590365500065659576 taryfa w zestawieniu jest zgodna z ostatnią fakturą W-3.6 
 

31. Wykonawca prosi o ponowną weryfikację adresów punktów poboru, dla numerów: 
- 8018590365500066792104 - numer gazomierza 17MUGG413001391070 
- 8018590365500058925855- numer gazomierza 05M6G40408771516748 
- 8018590365500019219610 - Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Regucka 1, 05-430 
Odpowiedź: 
- 8018590365500066792104 adres w zestawieniu jest poprawny: ul. Postępu 23, Izabela 
- 8018590365500058925855 adres w zestawieniu jest poprawny: Sufczyn 23 
- 8018590365500019219610 adres w zestawieniu jest poprawny: ul. Hilarego 
Koprowskiego 2, Celestynów 
- 8018590365500019263484 adres w zestawieniu jest poprawny: ul. Widok 2, Karczew 
- 8018590365500068654219 adres w zestawieniu jest poprawny: ul. Sportowa 1, Rudno 

 


