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Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa Nr 27/2022 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 27/2022 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.
Pytanie 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 wskazały w OPZ prawo do skorzystania 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 złożą 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 złożą
stosowane oświadczenie na wzorze stosowanym przez Wykonawcę a uwzgledniających wymogi ustawowe
zgodnie z danymi zawartymi w OPZ. Dokumentacja spełnia wymogi PZP oraz podlega rygorom
odpowiedzialnościowymi.
Pytanie 2
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.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej
z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 4
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.

Pytanie 5
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 lutego do 30 października 2022 r. została obniżona stawka
podatku VAT na gaz ziemny na 0%.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
Pytanie 6
Czy Zamawiający 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: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupach taryfowych W-1.1 i W-2.1
na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego.
Pytanie 7
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: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupach taryfowych W-1.1 i W-2.1
na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 i 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). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5.
taryfy PSG Sp. z o.o.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 9
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: Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 i W-3.9
był zgodny zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty
dokonywane przez OSD.
Pytanie 10
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.
Pytanie 11
Dot. § 7 ust.4 pkt 5 Załącznik nr 3 do SWZ – Wykonawca prosi o zmianę zapisu na treść: „opłata handlowa
przewidziana w Taryfie stosowanej dla odbiorców innych niż odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach
domowych, będzie rozliczana według cen określonych w Załączniku nr … do Umowy”
Zgodnie z formularzem cenowym Wykonawca ma możliwość podania opłaty abonamentowej (handlowej)
dla wszystkich punktów poboru.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.

Pytanie 12
Dot. § 7 ust.4 pkt 3 Załącznik nr 3 do SWZ – Wykonawca prosi o zmianę zapisu na treść: „pozostałe Paliwo
gazowe pobrane w danym Okresie rozliczeniowym będzie rozliczane według cen i stawek opłat określonych
w Załączniku nr … do Umowy.” Wyjaśniamy, że cały wolumen przedstawiony w SIWZ Wykonawca zakupuje
na TGE. Dzięki temu zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania umowy, że cenę za gaz dla punktów
nie podlegających ochronie taryfowej oferujemy na podstawie TGE, a nie ceny z cennika.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
Pytanie 13
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: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 14
Dot. § 14 ust. 2 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.
Pytanie 15
Wykonawca prosi o weryfikacje grup taryfowych dla poniższych PPG.
Prosimy o podanie grup taryfowych zgodnych z ostatnimi fakturami.
8018590365500079325160, 8018590365500083448527, 8018590365500072810052,
8018590365500072949998, 8018590365500042382701.
W związku z powyższym prosimy także o modyfikacje Formularza cenowego.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnej modyfikacji Formularza cenowego.
Pytanie 16
Prosimy o informacje, czy podane w Załączniku nr 1 do SWZ adresy punktów poboru są aktualne?
Odpowiedź: Aktualne na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiających.
Pytanie 17
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.
Pytanie 18
Czy Wykonawca może wpłacić wadium w pieniądzu łącznie na wszystkie części?
Odpowiedź: Tak. W tytule należy wskazać, że części I i II Zamówienia.
Pytanie 19
Prosimy o podanie adresu skrzynki ePUAP, na który ma zostać wysłana oferta.
Odpowiedź: Adres ePUAP zostanie wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni
przed terminem na złożenie ofert (zgodnie z zapisami SWZ).
Pytanie 20
Wykonawca prosi o weryfikacje i poprawę informacji o procentowym udziale zużycia paliwa gazowego
z zastosowaniem i bez zastosowania taryfy w Załączniku nr 1 do SWZ. Czy na pewno podział jest prawidłowy
i wszędzie występuje równe 100%? Jeżeli powinien być inny podział procentowy prosimy o stosowna modyfikacje
formularza cenowego, tak aby Wykonawca mógł podać dwie ceny za paliwo gazowe dla jednego punktu poboru.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnej poprawy informacji o procentowym
udziale zużycia paliwa gazowego z zastosowaniem i bez zastosowania taryfy w Załączniku nr 1 do SWZ.
Podział został dokonany na podstawie informacji przekazanych przez poszczególnych Zamawiających w toku
przygotowania postępowania.

