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Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa Nr 26/2022 Voltra  
 

Errata do Wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.06.2022 r. 
 

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 tj. 23% (słownie: 
dwadzieścia trzy procent) 
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:  
a) Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
b) Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
c) Nie. 

 
 
 
 
 
 

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 


