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reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 49/2021 Voltra 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 
Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii 

elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 49/2021 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań 

otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego 

wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas 

sporządzania oferty. 

 
 
Pytanie nr 1 – SWZ – rozdział IV pkt 2 ppkt 1) i 2), załącznik nr 1a, 1b, załącznik nr 2b 

Z załącznika z wykazem PPE wynika, iż cześć 1 i 2 obejmują również taryfę R 

(ryczałt). W przypadku części 1, prosimy o potwierdzenie, iż PPE z ww. grupą taryfową 

są przypisane do właściwej części postępowania przetargowego. W przypadku części 2 

prosimy o uzupełnienie zapisów dokumentacji przetargowej, szczególnie formularza cenowy 

w zakresie jego tytułu. 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, że PPE z grupą taryfową R w części 

1 zamówienia są przypisane do właściwej części postępowania przetargowego. 
 

Pytanie nr 2 – SWZ – rozdział IV pkt 12; załącznik nr 3 – wzór umowy - § 6 ust. 1 

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych 

pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 



jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych 

dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD.  

W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu 

przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego 

w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące 

(parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, 

że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej 

parametryzacji rozliczeń. 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie posiada informacji o okresach 

rozliczeniowych dla każdego PPE biorącego udział w postępowaniu. 
 

Pytanie nr 3 – SWZ – rozdziały IX pkt 9, XIII pkt 3 ppkt 1), XXV 

Wykonawca informuje, iż w opublikowanej na stronie Pełnomocnika dokumentacji, 

brak jest załącznik nr 2 – formularz ofertowy, na który powołuje się Pełnomocnik 

Zamawiających w dokumentacji przetargowej. Tym samy brak jest możliwości sprawdzenia 

przez Wykonawcę, poprawności jego przygotowania, poprzez umożliwienia Wykonawcą 

wskazania w jego treści adresu skrzynki ePUAP, do czego zobowiązany jest Wykonawca. 

W związku z powyższym wnioskujemy o jego udostępnienie, w celu umożliwienia 

zapoznania się z jego treścią i złożenia oferty. 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania formularz ofertowy. 
 

Pytanie nr 4 – SWZ – rozdziały XII pkt 1 

Wykonawca prosi o potwierdzenie poprawności daty wskazanej jako termin 

związania ofertą przez Wykonawcę. 
 

Odpowiedź: Data wskazana w rozdziale XII pkt 1 SWZ jako termin związania ofertą jest 

prawidłowa, tj. 05.11.2021. 
 

Pytanie nr 5 – SWZ – rozdziały XV pkt 4; rozdziały IV pkt 1 

Wykonawca sugeruje wskazanie załącznika przypisanego do cz. 4 postępowania. 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji SWZ i w rozdziale XV pkt 

4 określił załączniki przypisane do poszczególnych części zamówienia. 
 

 

 



Pytanie nr 6 – SWZ – rozdział XIX  

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umów drogą 

korespondencyjną? 
 

Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie nr 7 – SWZ – załącznik 1b i 1c 

Wykonawca informuje, iż 1 PPE z przypisaną grupą taryfową B21 został wskazany 

zarówno wykazie PPE dla części 2 jaki części 3 przedmiotowego postępowania 

przetargowego, z tym, że dane różnią się w zakresie szacowanego wolumenu w okresie 

sprzedaży. 

Powyższe dotyczy:  

PPE Gmina - Miasto Płock: Numer PPE/ewidencyjny PL0037780105304215; Numer 

licznika: 58010137. 

Prosimy o sprawdzenie poprawności grupy taryfowej i pozostawienie ww. PPE tylko 

w jednej części postępowania przetargowego. 
 

Odpowiedź: Powyższy PPE został usunięty z załącznika 1b. 
 

Pytanie nr 8 – SWZ – załącznik 1b i 1c  

Przedmiotem zamówienia dla części 2 i 3 objęte są min. PPE należące do firmy 

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. NIP: 774-23-69-968:  

• Część 1 – 59 PPE szacowany wolumen w okresie 01.01.2022 – 31.12.2023 – 641,884 

MWh 

• Część 2 – 13 PPE szacowany wolumen w okresie 01.01.2022 – 31.12.2023 – 16 379, 180 

MWh 
 

Ww. Spółka ogłosiła w dniu 12.07.2021 postępowanie przetargowe pod numerem ogłoszenia 

2021/S 136-363126: https://wodociagi.pl/przetarg-nieograniczony-na-dostawy-pod-nazwa-

dostawa-energii-elektrycznej-w-okresie-od-01-01-2022-r-do-31-12-2023-r/, z terminem 

złożenia oferty 12.08.2021 r. Przedmiotem postępowania jest zakup energii elektrycznej w 

okresie 01.01.2022 – 31.12.2023 dla 75 PPE i szacowanym wolumenie: 14 384,204 MWh. 

Zamawiający w dokumentach przetargowych informuje, iż jest wytwórcą energii z elektrowni 

biogazowej o mocy 2x0,250 MW i został wpisany do rejestru wytwórców. Posiada koncesję 

na wytwarzanie energii elektrycznej nr    EE/2635/22595/W/DSW/2013/MSz wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dnia 31.12.2030 r. 



Z przeprowadzonej analizy dotyczącej PPE objętych przedmiotowym 

postępowaniem i wyżej wskazanym wynika, że w obu postępowaniach przetargowych, 

wskazane są te same PPE (bez 3 PPE w przedmiotowym postępowaniu). 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Pełnomocnicy Zamawiających 

(wchodzących w skład grupy zakupowej 49/2021 Voltra), dysponują 

pełnomocnictwem/pełnomocnictwami do przeprowadzenia postępowania przetargowego 

w imieniu tych Zamawiających? 

Wykonawca wnioskuje o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wyłączenie PPE 

należących do Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i przypisanego im wolumenu z części 2 i 3 

przedmiotowego postępowania przetargowgo. 

Prosimy również o potwierdzenie, iż pozostali Zamawiający i przypisane im PPE 

wchodzący w skład grupy zakupowej 49/2021 Voltra, nie są objęci innymi postępowaniami 

przetargowymi. 
 

Odpowiedź: Firma "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. NIP: 774-23-69-968 została usunięta 

z SWZ i nie bierze udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Pozostali 

Zamawiający nie są objęci innymi postępowaniami przetargowymi. Ponadto Pełnomocnik 

Zamawiających informuję, że w stosunku do pierwotnej SWZ, z przedmiotowego 

postępowania usunięta została również jednostka Wisła Płock S.A. NIP: 774-22-62-118. 

W dniu 09.08.2021 r. została przekazana do publikacji w DUUE stosowna zmiana. 
 

Pytanie nr 9 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby umów, które będą podpisywane w 

wyniku rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego.  
 

Odpowiedź: Umowy sprzedaży będą zawierane z wszystkimi jednostkami 

wyszczególnionymi w załącznikach 1a, 1b, 1c i 1d do SWZ jako odrębne tabele. 
 

Pytanie nr 10 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - § 5 ust. 1, § 6 ust. 2  

Wykonawca informuje, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy jednostką 

energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru dla grup 

taryfowych Bxx jest Megawatogodzin0 [MWh} 

      Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki 

rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy 

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla obiektów w 



grupie taryfowej Bxx w jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonych odpowiednio w zł/MWh 

netto (1 MWh=1000 kWh), które są tożsame z jednostką wyrażoną zł/kWh? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla 
grup taryfowych Bxx w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych odpowiednio 
w zł/MWh netto. 
 

Pytanie nr 11– SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - §6 ust. 3 

Wykonawca informuje, że może wystawiać faktury tylko w oparciu o okresy 

rozliczeniowe i o dane pomiarowe udostępnione/przekazywane Wykonawcy przez 

OSD.  W związku z powyższym oraz zapisami ust.2 §6 prosimy doprecyzowanie treści ust.3. 
 

Odpowiedź: W ocenie Pełnomocnika, zapisy nie wymagają modyfikacji. 
 

Pytanie nr 12 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - § 6 ust. 6 lit. b) 

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu 

bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast 

dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".  

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest 

akceptowane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Powyższe rozwiązanie jest akceptowane przez Zamawiających. 
 

Pytanie nr 13 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - § 7 ust. 1 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego 

miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną 

na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień 

zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie nr 14 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - § 7 ust. 11 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu 

faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty 

elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania 

faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na 



otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z 

obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu 

rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane 

zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. 

Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do 

wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 

na produkcję papieru i ograniczenie transportu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur VAT przez Wykonawcę 

za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. 
 

Pytanie nr 15 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - § 11 ust. 5 lit d) w powiązaniu § 5 

ust. 2 

Zdaniem Wykonawcy zapisy § 11 ust. 5 lit d) i § 5 ust. 2 nie są kompatybilne. 

W związku z tym, prosimy o jednoznaczne określenie, czy Zamawiający oczekuje by 

oferowane ceny zawierały wynagrodzenie za przedmiot zamówienia związane z zakupem 

praw majątkowych i certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej i nie ulegały 

zmianie w przypadku zmiany cen wynikających z regulacji prawnych wpływających 

na obowiązki związane z zakupem praw majątkowych, czy też nie zawierały powyższych 

kosztów i tym samym ulegały zmianie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy? 

Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów lub wykreślenie treści lit. d) w całości. 
 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji przedmiotowego zapisu. 
 

Pytanie nr 16 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy 

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający 

uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy 

dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia 

z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez 

Wykonawcę? 

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający 

uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy 

dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, 

w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę? 
 

 

Odpowiedź: 



Ad. 1: Nie 

Ad. 2: Nie 
 

Pytanie nr 17 – SWZ – załącznik nr 3b – pełnomocnictwo 

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia 

w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz 

wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD 

według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na 

powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść 

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 
 

Odpowiedź: Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3b do SWZ. Treść pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 3b 

do SWZ spełnia wymagania dotyczące zgłaszania w imieniu Zamawiającego zawartej umowy 

sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych 

do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD. 
 

Pytanie nr 18 – SWZ- załącznik nr 1a, 1b, 1c 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne (w przypadku umów rozdzielonych) zawarte są na czas 

określony, czy nieokreślony? 

b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 

pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy 

(w przypadku konieczności wypowiedzenia)? 

c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji 

w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy 

kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna 

została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne 

przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy? 

d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej 

w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń 

umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 
 

Odpowiedź: 



a) Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) 

zawarte są na czas nieokreślony 

b) Zamawiający samodzielnie wypowie lub już wypowiedział obowiązujące 

umowy (jeśli tego wymagały) w terminach pozwalających na skuteczne 

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy 

c) Zamawiający upoważni do zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji 

Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa 

stanowiącego załącznik do umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

d) Nie 
 

Pytanie nr 19 – SWZ- załącznik nr 1a, 1b,1c, 1d; załącznik nr 3 – wzór umowy - § 11 ust. 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że dane zawarte w załączniku nr 

1a, 1b,1c, 1 do SWZ są zgodne z danymi zawartymi w aktualnie obowiązujących umowach 

dystrybucyjnych (bądź kompleksowych).  

Równocześnie informujemy, iż proces zmiany sprzedawcy może nastąpić 

na podstawie dotychczasowych parametrów dystrybucyjnych - zmiana parametrów 

dystrybucyjnych (moc umowna, grupa taryfowa) nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy.  

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów § 11 ust. 3 poprzez 

usunięcie zapisu: „i/lub zmian dla poszczególnych obiektów Zamawiającego “. 
 

Odpowiedź: Dane zawarte w załączniku nr 1a, 1b,1c, 1 do SWZ są zgodne z danymi 

zawartymi w aktualnie obowiązujących umowach dystrybucyjnych (bądź kompleksowych). 

W przedmiotowym postępowaniu zmiany dotyczące parametrów dystrybucyjnych nie 

są przewidziane. 
 

Pytanie nr 20 – SWZ- załącznik nr 1a, 1b,1c, 1d; 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy wskazane przez Pełnomocników 

Zamawiających „Numer PPE/ewidencyjny” uwzględniają zmiany dokonane przez OSD 

(renumeracja PPE). W przypadku braku aktualizacji ww. numerów, celem poprawnego 

zgłoszenia umowy do OSD prosimy o potwierdzenie, iż aktualizacja w zakresie powyższych 

danych zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy najpóźniej wraz z podpisana umową. 

 

Odpowiedź: Część numerów PPE są aktualne, tzn. uwzględniają zmiany dokonane przez 

OSD (renumeracja PPE), pozostałe numery PPE zostaną zaktualizowane najpóźniej w dniu 

podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu. 
 



Pytanie nr 21 
Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy 

 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne 

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie 

potrzebował następujących: 
 

a) danych: 

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki 

- numer NIP 

- numer REGON 

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy) 

- przeznaczenie punktu poboru 

- grupa taryfowa  

- kod PPE 

- roczny wolumen energii elektrycznej 

- numer licznika 

- numer aktualnie obowiązującej umowy 

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy 

- numer ewidencyjny wg ewidencji OSD (nr z faktury) 

- wybrany sprzedawca rezerwowy dla danego OSD inny niż sprzedawca, 

z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej 

b) dokumentów: 

- pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy 

sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

- numer rachunku bankowego 
 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 22: 
Dotyczy wskazania sprzedawcy rezerwowego oraz załącznika nr 3b do SWZ 

„Pełnomocnictwo” 



Wykonawca wskazuje, że zgodnie ze zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Wykonawca dokonując 

powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany do wskazania sprzedawcy 

rezerwowego, co jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie dokonania 

przez Zamawiającego wyboru sprzedawcy rezerwowego. 
 

Dotychczas Odbiorcy posiadający umowy dystrybucyjne nie mieli możliwości wyboru 

sprzedawcy rezerwowego z uwagi na fakt, że tylko jeden sprzedawca działający 

na właściwym obszarze danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego deklarował w ramach 

Generalnej Umowy Dystrybucyjnej taką gotowość.  W związku z tym, że pojawili się nowi 

sprzedawcy deklarujący chęć świadczenia usług sprzedaży rezerwowej, Odbiorcy zyskali 

możliwość wyboru sprzedawcy rezerwowego. Odbiorcy mogą wybrać sprzedawcę 

rezerwowego na etapie zawarcia umowy dystrybucyjnej. Natomiast sprzedawca - zgłaszając 

umowę sprzedaży i działając w imieniu klienta, będzie mógł zmienić ten wybór. 
 

Zamawiający wskazuje wybranego przez siebie sprzedawcę rezerwowego z wykazu 

sprzedawców rezerwowych dostępnego na stronie internetowej danego OSD innego niż 

sprzedawca będący Stroną Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Upoważnia tym samym 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz – 

w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez 

dotychczasowego sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez siebie 

sprzedawcą rezerwowym. 
 

Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być tylko inny sprzedawca niż sprzedawca będący 

stroną zawartej umowy sprzedaży - nie dotyczy przypadku, gdy wykaz sprzedawców 

rezerwowych dla danego OSD obejmuje tylko jednego sprzedawcę. 
 

W przypadku Zamawiających którzy mają PPE zlokalizowane u kilku OSD, należy dokonać 

wyboru jednego sprzedawcy rezerwowego dla danego OSD. 
 

Zwracamy się tym samym z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej 

oferty, na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę 

rezerwowego? 

Wykonawca proponuje zmianę pełnomocnictwa będącego załącznikiem nr 3b do SWZ 

poprzez dodanie następującej treści:  
 



Zamawiający, niniejszym upoważnia Wykonawcę do dokonania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego następujących czynności: 

• dla Zamawiających posiadających rozdzielone umowy i umowę o świadczenie usług 

dystrybucji na czas nieokreślony (samo zgłoszenie): „wskazania przez Pełnomocnika 

w powiadomieniu OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej, wybranego 

przez Mocodawcę sprzedawcy rezerwowego. Jednocześnie jako Mocodawca 

oświadczam, że wybrany przeze mnie sprzedawca rezerwowy na obszarze (nazwa 

OSD) ……………………………………………, to (nazwa sprzedawcy 

rezerwowego) ………………………………………………………” 

• dla Zamawiających posiadających umowy kompleksowe wymagające rozdzielenia 

i umocowania Wykonawcy do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji:  

„upoważnienia OSD, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej, do zawarcia w imieniu i na rzecz Mocodawcy, umowy sprzedaży 

rezerwowej ze sprzedawcą z listy sprzedawców rezerwowych zamieszczonej na 

stronie internetowej OSD, wskazanym poniżej,  

który będzie pełnił rolę sprzedawcy w przypadku nie podjęcia lub zaprzestania 

sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego sprzedawcę. OSD (nazwa) 

……………………………………………………… - Sprzedawca rezerwowy 

(nazwa) ……………………………………………………….  

Umocowanie obejmuje upoważnienie OSD do ustanowienia dalszych pełnomocnictw 

w celu zawarcia wyżej wymienionej umowy.” 
 

Wskazanie wybranego sprzedawcy rezerwowego na etapie zgłaszania umowy 

sprzedaży energii elektrycznej do OSD warunkuje pozytywną weryfikację zgłoszenia 

zmiany sprzedawcy.  
 

Odpowiedź: Po wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiających przekaże 

Wykonawcy wykaz sprzedawców rezerwowych wybranych przez poszczególnych 

Zamawiających. 

 
 
 
 

Pytanie 23: 
Dotyczy części 4 Zamówienia - zakup energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych 

w załączniku 1d do SWZ – Część 4 (Mikroinstalacje fotowoltaiczne) 



 

Wykonawca przypomina się, że dla Zamawiających posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne 

obowiązuje wymóg bilansowania handlowego przez jeden, ten sam Podmiot Odpowiedzialny 

za Bilansowanie Handlowe zarówno w kierunku sprzedaż energii do Klienta jak i wytwarzane 

energii przez Klienta. 
 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest sama sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia 

usług dystrybucyjnych. Zwracamy się tym samym z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający 

poza umową sprzedaży energii do Klienta zgodnie ze wzorem stanowiących zał. nr 3 do SWZ 

zawrze również umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (odkup 

energii przez Wykonawcę) według wzoru powszechnie stosowanego przez Wykonawcę?  
 

Wskazana umowa jest wymagana również w sytuacji docelowego zużywania energii na potrzeby 

własne w celu zabezpieczenia nieplanowanej sytuacji oddania części energii do sieci 

dystrybucyjnej.  
 

Wykonawca prosi ponadto o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji: 
 

a) Nr PPE,  

b) Adres instalacji; 

c) Rodzaj źródła; 

d) Moc instalacji; 

e) Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży; 

f)  Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający poza umową sprzedaży energii, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ 

zawrze również umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji 

(odkup energii przez Wykonawcę) według wzoru powszechnie stosowanego przez 

Wykonawcę. 

Informacje odnośnie danych poszczególnych instalacji: 

a) informacje są zawarte w załączniku 1.d do SWZ  

b) informacje są zawarte w załączniku 1.d do SWZ 

c) informacje zostaną uzupełnione najpóźniej w dni podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą 

d) informacje zostaną uzupełnione najpóźniej w dni podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą 

e) informacje są zawarte w załączniku 1.d do SWZ 



f)  informacje są zawarte w załączniku 1.d do SWZ 
 

Pytanie 24: 

Dotyczy § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ „Wzór umowy” 
 

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń dla punktów poboru energii elektrycznej 

w grupie taryfowej Bxx w zł/MWh z dokładnością do 2 miejsc po przecinku? 

Wskazujemy, iż dla grup taryfowych Axx oraz Bxx przyjętą praktyką jest prowadzenie 

rozliczeń w zł/MWh, co ma również zastosowanie w Taryfie Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego przy rozliczaniu stawek opłat dystrybucyjnych.  
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń dla punktów poboru energii 

elektrycznej w grupie taryfowej Bxx w zł/MWh z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 


