
 

Warszawa, 22.06.2022 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 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. 
Data wpływu: 20.06.2022 r. 
 

Pytanie 1 
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:  
a) Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
b) Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
c) Nie. 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 oraz W-3.9 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), natomiast w grupie taryfowej W-3.9 w 
okresie grzewczym co miesiąc, poza okresem co dwa miesiące (zgodnie z taryfą OSD 9 odczytów w ciągu roku). 
Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o. 
Odpowiedź: Tak 
 
 

Pytanie 3 
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: j/w 
 
 
 
 
 
 
 
 


