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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 26/2022 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 26/2022 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 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). Wzór 
w/w oświadczenia został dołączony 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 
formularza cenowego, gdzie zostaną wyodrębnione punkty poboru podlegające 
ochronie taryfowej oraz te poza rozliczeniem taryfowym. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 

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 
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. z 2022 r., poz. 202) przewiduje 
obowiązywanie ochrony taryfowej. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. 

5. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 (tj. informacji, iż punkty objęte 
postępowaniem podlegają ochronie taryfowej), prosimy o informacje, czy Zamawiający 
wyraża zgodę na poniższy zapis: 
„Ustalenie wysokości opłat należnych Sprzedawcy z tytułu dostarczania Paliwa 
gazowego dokonywane będzie według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń 
określonych szczegółowo w odpowiedniej Taryfie i w Umowie kompleksowej w ten 
sposób, że: 
1) Paliwo gazowe pobrane w danym Okresie rozliczeniowym na potrzeby zużycia                

w gospodarstwach domowych, zgodnie z Oświadczeniem ustawowym będzie 
rozliczone według cen i stawek opłat określonych w Taryfie stosowanej 
dla odbiorców w gospodarstwie domowym; 

2) ilość Paliwa gazowego [kWh] pobrana na potrzeby zużycia w gospodarstwach 
domowych ustalana jest na podstawie wskaźnika procentowego określonego                  
w Oświadczeniu ustawowym; 

3) pozostałe Paliwo gazowe pobrane w danym Okresie rozliczeniowym będzie 
rozliczane według cen i stawek opłat określonych w Załączniku nr ……… 
do Umowy oraz Taryfie stosowanej dla odbiorców innych niż odbiorcy Paliw 
gazowych w gospodarstwach domowych (cennik); 

4) Sprzedawca będzie pobierał opłatę abonamentową według stawek określonych               
w Taryfie stosowanej dla odbiorców gospodarstwie domowym; 

5) opłata handlowa przewidziana w Taryfie stosowanej dla odbiorców innych 
niż odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych (cennik), nie będzie 
pobierana. 

6) Zmiana ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej nastąpi 
w przypadku zmiany Taryfy stosowanej dla odbiorców w gospodarstwie domowym 
zatwierdzonej przez Prezesa URE.” 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej              

lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź: Tak. 

7. 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. 



 

8. Dotyczy: Formularz cenowy - 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 
czasowej obniżki VAT będącej elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. 
Pełnomocnik Zamawiających w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnej oczekuje 
złożenia oferty z uwzględnieniem stawki podstawowej VAT. 

9. Czy Z, mawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupach taryfowych             
W-1.1 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. 
Odpowiedź: Nie 

10. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupach 
taryfowych W-1.1 i W-2.1 czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy, 
tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc? 
Odpowiedź: Tak 

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej 
W-3.6 był zgodny zgodnie 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 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o. 
Odpowiedź: Tak. 

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

13. Wykonawca prosi o doprecyzowanie grupy taryfowej OSD dla punktu poboru gazu 
8018590365500080137592, czy jest to W-3.6, czy W-3.9? Jeżeli jest to W-3.6 – 
to prosimy o poprawę stawek opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym. 
Wyjaśniamy, że określenie na fakturze grupy W-3.12T jest grupa taryfowa OSD W-3.6, 
tylko Zamawiający sam podaje odczyty co miesiąc. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnego 
sprostowania.  

14. 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 w terminie nie późniejszym niż 
miesiąc przed upływem ważności danego dokumentu dostarczyć na żądanie 
Zamawiającego aktualny dokument lub oświadczenie o przedłużeniu ważności ww. 
dokumentu na okres obowiązywania niniejszej Umowy.” 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 

15. 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: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Dot.: §4 Załącznik nr 3 do SWZ – Wykonawca prosi do dodanie zapisu: „Warunkiem 
rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do OSD, zgodnie z terminami 
wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.” 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 

19. Prosimy o usunięcie zapisów §10 Załącznik nr 3 do SWZ. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 

20. 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? Wykonawca 
wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń 
wykonawczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi) 
przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie obrotu paliwem gazowym w przypadku 
zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jest 
zobowiązane stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 

21. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry 
dystrybucyjne, w szczególności adresy i numery punktów poboru oraz grupy taryfowe 
są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego? 
Odpowiedź: Tak. 

22. Wykonawca prosi o weryfikacji grupy taryfowej punktu poboru Gminy Goleniów przy 
ul. Szczecińska 24/3, 72-123 Kliniska i ewentualne poprawienie danych w formularzu 
cenowym. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnego 
sprostowania.  

23. 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. 

24. Wykonawca prosi o podział zamówienia na części poprzez wyodrębnienie punktów 
należących do Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. 

25. Ze względu na sytuację finansowa podmiotu Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój 
Sp. z o.o. prosimy o zgodę na: 

a) 14-dniowy termin zapłaty faktury rozliczeniowej,  
b) dokonywanie przez Zamawiającego przedpłat w wysokości 100% należności 

wyliczonej na podstawie zamówionej Mocy umownej oraz na podstawie 
miesięcznej ilości paliwa gazowego ustalonej w oparciu o zamówione ilości dla 
Miesiąca gazowego w którym dostarczane będzie paliwo gazowe. Przedpłaty 
powinny być wpłacane w terminie do (15) piętnastego dnia miesiąca 
kalendarzowego poprzedzającego Miesiąc gazowy, w którym dostarczane 
będzie Paliwo gazowe. 

c) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na poczet 
Wykonawcy w jednej z form: 

• kaucji pieniężnej, w wysokości wyliczonej zgodnie z OWU 
(w załączeniu dot.: Roz VI)  

• nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze 
żądanie Spółki, 

• nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, płatnej 
na pierwsze żądanie Spółki, 

• nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Spółki 
gwarancji lub poręczenia podmiotu posiadającego rating finansowy, 
którego treść zaakceptowana została przez Spółkę na podstawie 
przedstawionych przez Klienta dokumentów potwierdzających, że 
przysługuje podmiotowi rating finansowy nadany mu przez renomowaną 
agencję ratingową, nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody's, BBB- dla 
Agencji Fitch. 

Odpowiedź:  
Ad. a) Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
Ad. b) Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
Ad. c) Pełnomocnik Zamawiających wskazuje na sprzeczność wniosku między 
punktami b) i c)  
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie posiada żadnych 
przeterminowanych zobowiązań wobec dotychczasowego dostawcy paliwa gazowego. 

 
 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi Pełnomocnik Zamawiających dokona 
sprostowania Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacją przetargową 

oraz dokona zmiany terminu składania ofert. 
Aktualna dokumentacja przetargowa zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Pełnomocnika Zamawiających wraz z publikacją zmiany w DUUE 


