Warszawa, 28.03.2022 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 23/2022 Voltra
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Data wpływu 24.03.2022 r.

Voltra Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa
Zakupowa Nr 23/2022 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 o wskazanie zapotrzebowania na paliwo gazowe wyszczególniając ilości,
które będą podlegały ochronie taryfowej oraz te pozostałe, skalkulowane w oparciu o Towarową
Giełdę Energii. Wykonawca prosi o odpowiednią modyfikację formularza cenowego w tym
zakresie, ponieważ konieczne będzie przedstawienie innych stawek za paliwo gazowe dla
punktów chronionych oraz tych pozostałych. W przypadku, jeśli dany punkt poboru podlega
tylko częściowo ochronie, również należy wskazać podział wolumenu.
Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 21.03.2022 r. podmioty które zechcą
skorzystać w 2022 roku z uprawnień ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie
odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202),
indywidulanie złoża stosowne oświadczenie którego wzór określony został w rozporządzeniu
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń
składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu
skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 212). W tym zakresie formularz cenowy pozostaje bez zmian.
2. Wykonawca, z uwagi na ograniczony czas obowiązywania ustawy o ochronie taryfowej wnosi
o skrócenie okresu dostaw do 31-12-2023 r.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i dokona skrócenia okresu
dostaw do 31.12.2023 r. Pełnomocnik Zamawiających dokona stosownych zmian
w dokumentacji przetargowej oraz dokona zmiany terminu składania ofert.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognozowanych dla grup taryfowych,
gdzie zgodnie z harmonogramem odczytowym OSD, odczyt dokonywany jest raz w roku?
Odpowiedź: Tak. Tylko dla grup taryfowych, gdzie zgodnie z harmonogramem odczytowym
OSD, odczyt dokonywany jest raz w roku.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji
terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert zostanie podany do publicznej
wiadomości na stronie Pełnomocnika Zamawiających po publikacji Zmiany w DUUE.
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