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reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 51/2021 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 51/2021 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 1 
Rozdział V SWZ Termin wykonania zamówienia pkt.2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 
energii elektrycznej? 
f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach 
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni 
do tej czynności Wykonawcę? 
g) 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? 
h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach 
akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 

Odpowiedź: 
a) Załącznik nr 1.a/1.b/1.c/1.d, kolumna „Okres wypowiedzenia” 
f) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy 
g) Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji lub upoważni 
do tego Wykonawcę na podstawie pełnomocnictwa będącego załącznikiem do SWZ  



h) Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 
przewidzianych w SWZ. 

 

Pytanie 2 
Rozdział V SWZ Termin wykonania zamówienia pkt.2 oraz Załącznik nr 2a do projektu umowy. 
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 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. Wg. wiedzy i doświadczenia Pełnomocnika Zamawiających, 
pełnomocnictwo będące załącznikiem do SWZ spełnia wymagania i jest wystarczające w swym 
zakresie do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 
 

Pytanie 3 
Rozdział XI SWZ Wadium pkt.2 
Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w kwocie sumarycznej dla wszystkich składanych 
części postępowania, czy wymaga oddzielnego wadium dla poszczególnych części? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w kwocie sumarycznej dla wszystkich składanych części 
postępowania z zastrzeżeniem, że w opisie znajdzie się informacja których części zamówienia dotyczy 
wpłacone wadium. 
 

Pytanie 4 
Rozdział XIX SWZ Projektowane postanowienia umowy oraz Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy  
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy zawierana będzie jedna umowa, czy osobne umowy 
na poszczególne części? 
Odpowiedź: 
Każdy ze wskazanych Zamawiających będzie podpisywał odrębną umowę zgodnie z załącznikiem 
1.a/1.b/1.c/1.d 
 

Pytanie 5 
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych cen jednostkowych w poszczególnych latach 
kontraktu. 
Odpowiedź: 
Tak 
 

Pytanie 6 
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza rożne ceny dla poszczególnych części zamówienia. W nawiązaniu 
do odpowiedzi do pytania nr 2. 
 
 
 
 



Odpowiedź: 
Zgodnie z załącznikami do SWZ - Formularz cenowy. 
 

Pytanie 7 
Załącznik nr 3 do SWZ 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 wiedzy na temat okresów rozliczeniowych 
na poszczególnych PPE 
 

Pytanie 8 
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy § 6 ust. 5 ppkt a) 
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, 
w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu 
prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu 
płatności na ilość dni liczoną od dnia dostarczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 
powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe 
z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku 
dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku 
z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie 
przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Wszelkie płatności […] wynikające z faktur VAT 
będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia” 
Odpowiedź: 
Zapisy SWZ pozostają be zmian. 
 

Pytanie 9 
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy § 6 ust. 5 ppkt 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: 
Tak. 
 

Pytanie 10 
Załącznik nr 3 do SWZ 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 SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 11 
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy § 7 ust. 10 
Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. 
rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany 
z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się 
na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów 
potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-
informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat)  – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności 
z tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to  to rzeczywiste 
rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki 
rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). 
Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek 
wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez 
Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie 
istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany 
rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje 
w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą 
traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.   
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści ,,Wykonawca ma obowiązek 
wskazać odpowiedni do spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy rachunek bankowy 
lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym 
do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów 
i usług (VAT). 
Odpowiedź: 
Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i zapis zostanie zmodyfikowany na etapie 
podpisywania umów. 
 

Pytanie 12 
Załącznik nr 3 do SWZ 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 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: 
Pełnomocnik Zamawiających nie wyraża zgody na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT 
za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. 
 
 
 



Pytanie 13 
Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy drogą korespondencyjną lub w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź: 
Tak 
 

Pytanie 14 
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są PPE obejmujące mikroinstalacje koniecznym jest, 
zgodnie z definicją prosumenta wskazaną w art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii 
z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), zawarcie umowy kompleksowej. 
Co więcej, wzorzec formularz cenowego zaproponowany przez Zamawiającego nie jest dostosowany 
do wyceny sprzedaży energii elektrycznej dla PPE obejmujących mikroinstalacje, co uniemożliwia 
prawidłowe skalkulowanie wartości zamówienia. Wykonawca informuje, że Załącznik nr 2d do SWZ 
może dotyczyć wyłącznie świadczenia sprzedaży energii elektrycznej dla PPE nieobejmujących 
mikroinstalacji. W obecnym stanie, kalkulacja wartości przedmiotu zamówienia będzie możliwa 
jedynie dla tych PPE, które nie obejmują mikroinstalacji.  
Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostosowanie Załącznika nr 2d 
do SWZ - formularza cenowego do przedmiotu postępowania stanowiącego część 4 postępowania.  
Odpowiedź:  
PPE obejmujące mikroinstalacje na etapie zmiany sprzedawcy tracą status prosumenta. Załącznik 
nr 2d pozostaje bez zmian. Zamawiający poza umową sprzedaży energii, której wzór stanowi 
załącznik nr 3 do SWZ zawrze również umowę na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacji/mini instalacji (odkup energii przez Wykonawcę) według wzoru powszechnie 
stosowanego przez Wykonawcę. 
 

Pytanie 15 
Wykonawca zwraca się z prośba o informację, czy Zamawiający dla części 4 postępowania zamierza 
zawrzeć umowę kompleksową czy rozdzieloną dla ppe obejmujących mikroinstalacje.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierzają zawrzeć umowę rozdzielną dla PPE obejmujących mikroinstalacje.  
 

Pytanie 16 
W przypadku gdy Zamawiający przewiduje zawarcie dla ppe objętych mikroinstalację zwarcie umowy 
kompleksowej, zwracamy się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści szablon umowy 
stosowany powszechnie przez Wykonawcę dostosowany do umów prosumenckich.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewidują zawarcia umów kompleksowych dla PPE objętych mikroinstalacją.  
 

Pytanie 17 
Wykonawca wnosi o wydzielenie części 4 do osobnego postępowania na przetarg stricte 
kompleksowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewidują zawarcia umów kompleksowych dla PPE objętych mikroinstalacją.  
 

Pytanie 18 
Wykonawca wnosi o dostosowanie formularza cenowego oraz wzoru umowy przewidzianych dla 
części 4. Dokumenty w obecnej formie uniemożliwiają złożenie oferty, a następnie podpisanie 
umowy, która swoimi zapisami spełniałaby założenia punktów objętych mikroinstalacją.   
Odpowiedź: 
Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. Zapisy SWZ, zgodnie z dotychczas 
przeprowadzonymi postępowaniami pozwalają na złożenie oferty w sposób skuteczny i wiążący. 
 


