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Warszawa, 22.09.2022 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 28/2022 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 28/2022 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 pytań: 21.09.2022 r.  
 
 

1. Wykonawca wnosi o aktualizację opłat dystrybucyjnych PSG sp. z o.o.: stałej i zmiennej 
zgodnie ze zmianą taryfy nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych. 
Odpowiedź: Pełnomocnik dokona aktualizacji opłat dystrybucyjnych. 
 

2. Wykonawca wnioskuje o załączenie właściwych wniosków dot. ochrony taryfowej 
dla PPG objętych ochroną. 
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. 
 

3. Wykonawca, w przypadku zastosowania stawek taryfowych dla punktów objętych 
ochroną taryfową, jest w stanie zaproponować 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?  
Odpowiedź: Tak. 
 

4. Dot. zapisu w § 8 ust. 6 Istotnych postanowień Umowy – Czy Wykonawca wyrazi zgodę, 
aby za dzień zapłaty uznawało się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
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5. Dot. zapisu w § 14 Istotnych postanowień Umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą 
o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 
stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów 
i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany 
są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek 
podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest 
naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie 
zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane 
z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego 
traktowania stron postępowania. 
Odpowiedź: Zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku 
akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
obowiązuje od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymaga zgody 
Zamawiającego (aneksu). Zapisy IPU regulują tę kwestię. 
 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej 
z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź: Tak. 
 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej 
W-5.1 oraz W-6.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego 
oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu 
rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur 
wstępnych? 
Odpowiedź: Tak. 
 

8. Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może 
być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

9. Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualne 
zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być 
w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

10. Mając na uwadze postanowienia art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) Zamawiający wskazuje, 
iż na dzień składania ofert stawka podatku VAT dla gazu ziemnego wynosi 0%.  
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy do obliczenia ceny 
oferty winna być przyjęta stawka podatku Vat obowiązująca w dacie złożenia oferty? 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z Formularzem cenowym tj. 0 % 
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11. 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. 
 

12. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi 
przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego 
do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres 
rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, 
aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej 
grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym? Wyjaśniamy, 
że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja 
paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Obiorcę za świadczone usługi dystrybucji 
wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został 
zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Odpowiedź: Tak. 
 

13. Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację danych podanych w Załączniku nr 1 
do SWZ: 
a) Nr PPG 8018590365500079802654: czy nie powinna być grupa taryfowa W-3.6? 
b) Nr PPG 8018590365500076301211: czy nie powinna być grupa taryfowa W-4? 
c) Nr PPG 8018590365500079786923: czy nie powinna być grupa taryfowa W-4? 
d) Nr PPG 8018590365500083215112: czy nie powinna być grupa taryfowa W-3.6? 
e) Nr PPG 8018590365500037345476: czy nie powinna być grupa taryfowa W-4? 
f) Nr PPG 8018590365500019536854: czy moc umowna nie powinna wynosić 165 

kWh/h? 
g) Nr PPG 8018590365500037379907: czy nie powinna być grupa taryfowa W-1.1? 
h) Nr PPG 8018590365500038377575: czy nie powinna być grupa taryfowa W-2.1? 
i) Nr PPG 8018590365500019417009: czy nie powinna być grupa taryfowa W-4? 
j) Nr PPG 8018590365500009575054: czy nie powinna być grupa taryfowa W-4? 
k) Nr PPG 8018590365500013249453: czy nie powinna być grupa taryfowa W-3.6? 
l) Nr PPG 8018590365500059948112: czy nie powinna być grupa taryfowa W-3.6? 
m) Nr PPG 8018590365500059948112: czy nie powinna być grupa taryfowa W-3.6? 

W związku z powyższym prośba o aktualizację Załącznika nr 2A i 2B do SWZ 
Odpowiedź: Pełnomocnik dokona weryfikacji i ewentualnej zmiany Załącznika 2A i 2B 
do SWZ 

 

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
Pełnomocnik Zamawiających na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz zapowiedzianych 
modyfikacji dokumentacji SWZ, dokona zmiany terminu wskazanego do złożenia oferty 
w w/w postępowaniu. Nowy termin zostanie opublikowany na stronie internetowej 
Pełnomocnika Zamawiających po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania 
ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 


