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Warszawa, 07.03.2023 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 33/2023 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 33/2023 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. 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. Dodatkowo, 
Wykonawca prosi o wskazanie wartości procentowej dla wolumenu podlegającego 
ochronie.W przypadku, kiedy dany punkt poboru podlega częściowo ochronie 
taryfowej, konieczna jest modyfikacja formularza cenowego w taki sposób, aby 
Wykonawca mógł przedstawić odrębne stawki za paliwo gazowe dla wolumenu 
podlegającego ochronie oraz pozostałego, wyłączonego spod ochrony. 
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. 
Formularz cenowy wskazuje jednoznacznie PPG podlegające ochronie i nie podlegające 
ochronie. 

 

2. Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 15.12.2022 o szczególnej ochronie niektórych 
odbiorców paliwa gazowego w roku 2023 w związku z sytuacją na rynku gazu „Podmiot 
uprawniony wykonujący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw 
gazowych na potrzeby odbiorców uprawnionych”, posiadający zatwierdzoną 
i obowiązującą taryfę dla paliw gazowych, w taryfie przeznaczonej do stosowania 
w 2023 r. lub jego części uwzględnia do stosowania w rozliczeniach usług dystrybucji 



 2 

paliw gazowych świadczonych w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych, również stawki 
opłat za świadczenie usług dystrybucji uwzględnione w ostatniej taryfie dla usług 
dystrybucji paliw gazowych stosowanej w 2022 r. W związku z powyższym 
dla podmiotów podlegających ochronie taryfowej będą stosowane stawki opłat 
dystrybucyjnych wynikające z taryfy OSD nr 10, natomiast dla podmiotów 
niepodlegających ochronie będą stosowane stawki opłat dystrybucyjnych wynikające 
taryfy OSD nr 11. W związku z obowiązkiem stosowania różnych stawek opłat 
dystrybucyjnych w zależności od rodzaju odbiorcy, na fakturze będą widoczne dwie 
różne stawki opłat dystrybucyjnych: jedna pozycja dotyczy podmiotów podlegających 
ochronie, druga pozycja dotyczy podmiotów niepodlegających ochronie zgodnie 
z obowiązującymi Taryfami OSD. Wartość opłat dystrybucyjnych według danych cen 
będzie obliczana proporcjonalnie z podziałem procentowym podanym 
w oświadczeniach o ochronie taryfowej. Do zapłaty zostanie Państwu przedstawiona 
jedna faktura uwzględniając dwie różne stawki opłat dystrybucyjnych. Czy w światle 
wprowadzonych zmian ustawowych akceptują Państwo rozliczenie dwóch różnych 
stawek opłat dystrybucyjnych na jednej fakturze. 
Odpowiedź: Tak. 

 

3. Czy dla punktów objętych ochroną taryfową Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
stawek (wzrost lub spadek) za paliwo gazowe oraz opłaty abonamentowej 
w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy Wykonawcy. 
Odpowiedź: Tak. 

 

4. Zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy prawo energetyczne Taryfy ustalane 
dla odbiorców paliw gazowych innych niż podmioty, o których mowa w lit. b, 
które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione 
lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na 
potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których 
mowa w lit. d, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone w 
tym przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach 
domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów 
określonych w lit. d, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 
62ba, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Zgodnie z ust.1 a „Przez lokalną 
produkcję ciepła, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c, rozumie się wytwarzanie 
ciepła przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, na potrzeby budynków 
zasilanych w ciepło przez tego odbiorcę, przy wykorzystaniu źródła ciepła, 
nieprzyłączonego do zewnętrznej sieci ciepłowniczej, do którego to źródła ciepła tytuł 
prawny ma ten odbiorca, oraz zlokalizowanego w budynku zasilanym przez to źródło 
ciepła lub zlokalizowanego w takiej jego bliskości, że stanowią one technologiczny 
i funkcjonalny system zamknięty. Opłaty za ciepło wytworzone przy wykorzystaniu 
tego źródła ciepła rozliczane są zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 45a ust. 4.” 
W związku z powyższym, aby podlegać ochronie taryfowej odbiorca musi spełnić 
łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 62b ust. 1a ustawy prawo energetyczne. 
W związku z powyższym wnosi o szczegółowe wykazanie, że spełniacie Państwo 
wszystkie przesłanki do uznania Państwa za podmiot podlegający ochronie taryfowej 
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ze względu na lokalną produkcję ciepła i przedłożenie na tą okoliczność stosownych 
dokumentów potwierdzających ten fakt, w tym informacji jak są zlokalizowane 
(położone) źródła ciepła odbiorcy oraz ewentualne sieci ciepłownicze z nimi połączone 
(nazwy ulic objęte postepowaniem połączone z nazwami kotłowni). Jednocześnie 
w związku z uchwaloną ustawą z dnia 15.09.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, prosimy 
o oświadczenie czy w zakresie wolumenu wskazanego w SWZ, a podlagającego 
ochronie taryfowej korzystaliście Państwo z rekompensat za stosowanie obniżonych 
stawek za ciepło o których mowa w przytoczonej powyżej ustawie. 
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. Na podstawie złożonego oświadczenia jednostki, które wskazały PPG 
podlegające ochronie taryfowej ze względu na lokalną produkcję ciepła, spełniają 
wszystkie przesłanki do uznania za podmiot podlegający ochronie taryfowej 
ze względu na lokalną produkcję ciepła 
 

5. Czy Zamawiający jest świadomy, że dane przedstawione w postępowaniu 
przetargowym odnośnie ochrony taryfowej powinny być tożsame w 100 % z danymi 
przedstawionymi w oświadczeniach o ochronie taryfowej składanych przez 
Zamawiającego podczas zawierania umów? Wykonawca wskazuje, że oparciu o dane 
wskazane przez Zamawiającego, a dotyczące ochrony taryfowej Wykonawca dokonuje 
kalkulacji ceny w oparciu o TGE, a każda zmiana tych danych wiąże się z negatywnymi 
skutkami finansowymi dla Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający 
ma obowiązek określić ilość paliwa gazowego zgodnie z treścią art. 62 bb ustawy 
w prawo energetyczne pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto zgodnie 
z cytowanym przepisem „Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym 
mowa w ust. 1, która w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, określi szacowaną 
część paliwa gazowego, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 lit. b, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy 
odpowiedzialność wobec sprzedawcy paliw gazowych do kwoty stanowiącej iloczyn 
różnicy w cenie paliwa gazowego zawartej w cenniku sprzedawcy paliw gazowych 
a ceną w taryfie tego sprzedawcy oraz ilością paliwa gazowego zużytego na potrzeby, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdzili prognozowane zużycie paliwa na podstawie 
dotychczasowych dostaw. 

 

6. Czy Zamawiający jest świadom, że w przypadku zmiany sprzedawcy, zawarcie umowy 
kompleksowej należy zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu 
Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa 
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gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 
oraz 15.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez 
Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. 
Odpowiedź: Tak. 
 

7. Czy Zamawiający jest świadom, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił 
krócej niż 12 miesięcy spowoduje, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie 
rozliczana jak dla umowy krótkoterminowej? Zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy 
Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa gazowego następuje z mocą 
umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej dystrybucyjnej doliczany jest odpowiedni 
współczynnik korygujący. W związku z powyższym stawki opłaty dystrybucyjnej stałej 
na fakturze w niektórych miesiącach będą wyższe niż te przedstawione w Formularzu 
cenowym.  
Odpowiedź: Tak. 
 

8. W związku z obecną sytuacją na rynku paliw, Wykonawca wnosi o skrócenie terminu 
związania ofertą do 14 dni (kalendarzowych) od daty złożenia oferty. Dynamiczne 
zmiany ceny paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii oraz długi okres 
związania ofertą wiąże się dla Wykonawcy z dużym ryzkiem wynikającym z utrzymania 
zaoferowanej ceny paliwa gazowego w okresie związania ofertą i poniesienia 
ewentualnej starty z tego tytułu. Wobec powyższego utrzymanie obecnego terminu 
związania ofertą uniemożliwia wykonawcy złożenie ofert w niniejszym postępowaniu. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. Zamawiający 
muszą stosować się do Prawa Zamówień Publicznych która precyzyjnie reguluje 
terminy w toku postępowania publicznego. Pełnomocnik Zamawiających dokłada 
należytej staranności, aby bez zbędnej zwłoki dokonywać czynności związanych 
z badaniem ofert i wyborem najkorzystniejszej oferty co można prześledzić w historii 
przeprowadzonych postępowań. 

 

9. Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem wskazanych mocy 
umownych. Dotyczy punktów poboru nr: 
8018590365500019366376 
8018590365500002505379 
 -  proszę o sprawdzenie w oparciu o dane z faktur. 
Wykonawca dodatkowo prosi o informację, czy Zamawiający jest świadomy, 
że zwiększenie mocy godzinowej wymaga uzyskania zgody OSD? 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji danych na podstawie 
faktur. Zamawiający jest świadomy, że zwiększenie mocy godzinowej wymaga 
uzyskania zgody OSD 

 

10. Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem wskazanych grup 
taryfowych. Dotyczy punktów poboru nr: 
8018590365500076675558 
8018590365500076676005 
8018590365500002209628 
8018590365500002715822 

8018590365500018297169 
8018590365500085477068 
8018590365500085755654 
8018590365500085508960 
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8018590365500085510710 8018590365500085827702 
-  proszę o sprawdzenie w oparciu o dane z faktury. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji danych na podstawie 
faktur. 
 

11. Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem wskazanych adresów. 
Dotyczy punktów poboru nr: 
8018590365500076676005 
8018590365500076692197 
8018590365500019382697 
8018590365500019366376 
8018590365500084975176 
8018590365500009619925 
8018590365500000012190 

8018590365500009615101 
8018590365500085477068 
8018590365500085752066 
8018590365500079529919 
8018590365500085755654 
8018590365500019340406 
8018590365500085708193. 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji danych na podstawie 
faktur. 

 

12. 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: Na podstawie oświadczeń złożonych przez poszczególnych Zamawiających 
- nie. 

 

13. Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem 
zapotrzebowania podstawowego do poziomu max +/- 10%. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się wniosku. 

 

14. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku 
jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego? 
Odpowiedź: Tak. 

 

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 
Odpowiedz: Tak. 

 

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

 

17. Dotyczy § 8 ust. 6 Załącznika nr 3 (IPU): Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę 
zapisu na treść: „Za dzień zapłaty uznaje się 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. 

 



 6 

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej 
W- 5.1 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. 
 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe w zł/kWh były wyrażone 
maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku, a w zł/mc do dwóch miejsc po przecinku? 
Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora 
(np. stawki opłat sieciowej zmiennej podane są w gr/KWh) jak i Sprzedawcy. Taki zapis 
będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie 
Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę 
z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 
Odpowiedź: Tak. 

 

20. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych 
od Wykonawcy zmian przepisów prawa? W szczególności mowa o zmianie wysokości: 
podatku akcyzowego, podatku VAT, stawek sieciowych (opłata sieciowa stała 
i zmienna) taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)? 
Odpowiedź: Tak. 

 

21. Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi 
Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru 
Zamawiającego) usługa dystrybucji? 
Odpowiedź: Nie. 

 

22. W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych 
informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przekaże niezbędne dane najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 

  

23. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry 
dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy 
taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego? 
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. 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? 
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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. 

 

25. Dot. Załącznika Nr 2a, 2b i 2c (Formularz cenowy) PSG Zabrze W-3.6: Wykonawca 
wnioskuje o modyfikacje formularza cenowego, poprzez rozbicie wolumenu zgodnie 
z udziałem procentowym wskazanym w Załączniku Nr 1. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji formularza cenowego 
i ewentualnej modyfikacji. 

 

26. Dot. Załącznika Nr 2a (Formularz cenowy): PSG Zabrze - Wykonawca wnioskuje 
o modyfikację Wartości dla „Moc umowna * ilość godzin w okresie obowiązywania 
umowy [kWh/h*h]” 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji formularza cenowego 
i ewentualnej modyfikacji. 

 

27. Dot. Załącznika Nr 2c (Formularz cenowy): PSG Tarnów W-5 Wykonawca wnioskuje 
o modyfikacje formularza cenowego, poprzez rozbicie wolumenu zgodnie z udziałem 
procentowym wskazanym w Załączniku Nr 1. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji formularza cenowego 
i ewentualnej modyfikacji. 

 

28. Dot. Załącznika Nr 3 (IPU): Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu: 
Wnioskujemy o dodanie zapisu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne 
w przypadku odstąpienia od podpisania umowy lub jej rozwiązania przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto należnego z tytułu niniejszej umowy”. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się wniosku. 

 


