Warszawa, 19.04.2022 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 24/2022 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 24/2022 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. Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją
na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny
jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi
w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych postępowaniem?
Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod
warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone
do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu.
Odpowiedź: Podmioty które zechcą skorzystać 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), indywidualnie złoża stosowne oświadczenie
którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń́ 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/w oświadczenie zostanie dołączone do dokumentacji przetargowej. Jednocześnie
Pełnomocnik Zamawiających informuje, że Zamawiający będą gotowi złożyć
stosowane oświadczenie na wzorze stosowanym przez Wykonawcę a uwzgledniających
wymogi ustawowe.
2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie powyżej, Wykonawca prosi o podział
zamówienia na części, gdzie zostaną wyodrębnione punkty poboru podlegające
ochronie taryfowej oraz te poza rozliczeniem taryfowym.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się̨ do wniosku. Jednocześnie
informuje, że w toku zmian Formularz cenowy zostanie zmodyfikowany poprzez
podział na lata.
3. Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych
ochroną taryfową, jest w stanie zagwarantować stałą cenę paliwa gazowego oraz opłatę
abonamentową do dnia 31-12-2022 r. W związku z powyższym czy Zamawiający
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wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz abonament od dnia
01- 01- 2023 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE? W przypadku
braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o skrócenie okresu dostaw dla punktów
objętych ochroną taryfową, do dnia 31-12-2022 r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe oraz
abonament od dnia 01-01-2023 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE.
4. W przypadku oświadczenia przez Zamawiającego, iż punkty poboru objęte
postępowaniem podlegają ochronie taryfowej, Wykonawca prosi o skrócenie okresu
obowiązywania umowy do 31.12.2023, gdyż jest to termin do kiedy ustawa
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych
w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202) przewiduje
obowiązywanie ochrony taryfowej.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej
lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź: Tak.
6. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych
w SWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?
Odpowiedź: Nie.
7. W związku z uruchomieniem platformy ezamowienia.gov.pl, prosimy o informacje jak/
gdzie należy poprawnie złożyć ofertę.
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją SWZ. Adres skrzynki ePUAP zostanie podany 7
dni przed terminem złożenia ofert na stronie Pełnomocnika Zamawiających.
8. Dotyczy Formularz cenowy – Czy Wykonawca sam może poprawić formuły w
formularzu. Jeżeli nie, to prosimy o weryfikacje i poprawę formuł w kolumnie I wiesz
21 i 22, kolumna M wiersz 83,84 ,85
Odpowiedź: Wykonawca sam może poprawić formuły w formularzu.
9. Dotyczy Formularz cenowy – kolumna M wiersz 86 podatek VAT. Prosimy o zmianę
stawki VAT na 0%. Wykonawca wyjaśnia, że jest zobligowany stosować w ofercie
aktualne stawki VAT na dzień złożenia oferty. W ramach Rządowej Tarczy
Antyinflacyjnej od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. została obniżona stawka podatku
VAT na gaz ziemny z 23% na 8%., od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. została obniżona
stawka podatku VAT na gaz ziemny z 8% na 0%.
Odpowiedź: Stawka VAT pozostaje bez zmian. Zakres zamówienia nie obejmuje (jak
sam Wykonawca zaznaczył) czasowej obniżki VAT będącej elementem Rządowej
Tarczy Antyinflacyjnej. Pełnomocnik Zamawiających w celu uniknięcia rozbieżności
interpretacyjnej oczekuje złożenia oferty z uwzględnieniem stawki podstawowej VAT.
10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupach taryfowych
W-1.1, W-1.2 i W-2.1 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-1.1 i W-2.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą
Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy. Dla Grupy taryfowej W-1.2
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okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 6
miesięcy.
Odpowiedź: Nie.
11. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupach
taryfowych W-1.1, W-1.2 i W-2.1 czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty
Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc?
Odpowiedź: Tak.
12. Dot. § 2 ust. 2 Załącznik nr 3 do SWZ - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu na treść:
„Usługa dystrybucji paliwa gazowego do Miejsc odbioru odbywać się będzie
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD – wskazanego
w załączniku nr 2 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą stosowną
generalną umowę dystrybucji z OSD, z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony
do zawarcia niniejszej umowy, umożliwiającą kompleksową sprzedaż paliwa gazowego
do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej OSD”
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
13. Dot. § 3 ust. 1 Załącznik nr 3 do SWZ - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu na treść:
„Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy
posiada i będzie posiadał wszelkie wymagane prawem uprawnienia, w szczególności
koncesję na obrót paliwem gazowym, umowę dystrybucyjną z OSD właściwym
terytorialnie Zamawiającemu, zezwolenia i decyzje, a także inne niezbędne
do właściwego wykonania niniejszej Umowy dokumenty. 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.
14. Dot. § 8 ust. 6 Załącznik nr 3 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień
zapłaty uznać dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy?
Informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym
oraz art. 454 §1 kodeksu Cywilnego za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki
pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.
Odpowiedź: Nie.
15. Dot. § 14 ust. 2 lit. e Załącznik nr 3 do SWZ – Wykonawca prosi o zmianę treści w ten
sposób, aby zmiana liczby miejsc odbiory powodowała zmianę wolumenu tylko do 10%
wolumenu określonego w SWZ.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
16. Dot. § 14 ust. 3 Załącznik nr 3 do SWZ – Wykonawca prosi o zmianę treści w ten
sposób, aby zmiana liczby miejsc odbiory powodowała zmianę wolumenu tylko do 10%
wolumenu określonego w SWZ.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
17. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry
dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy i numery punktów poboru, grupy
taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego?
Odpowiedź: Tak.
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