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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 53/2021 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.
1. Rozdział II SWZ Definicje pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży
korespondencyjnie lub w sposób elektroniczny? Czy zawarta zostanie jedna umowa czy też
umowy zostaną zawarte odrębnie przez poszczególnych Nabywców i przez poszczególne
jednostki samorządowe? Jeśli tak, czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy
podpisane umowy (co ze względu na dużą liczbę umów może spowodować utrudnienia w ich
zawarciu) czy też Główny Zamawiający będzie koordynował podpisanie tych umów i co się
za tym idzie skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie
lub w sposób elektroniczny. Umowy zostaną podpisane zgodnie z załącznikiem 1a/1b/1c
Nabywca-Odbiorca. Klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy.
Pełnomocnik Zamawiających po wyborze najkorzystniejszej oferty przekaże wzory umów
do Zamawiających w celu ich podpisania i odesłania do Wykonawcy.
2. Rozdział II SWZ Definicje pkt 8 - Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający
dopuści zawarcie jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej,
które zostały objęte postępowaniem przetargowym (tj. dla wszystkich podmiotów np. Gminy
łącznie)? Podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie może spowodować znaczne
opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do
nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Podpisanie jednej umowy
znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty oraz umożliwi sprawniejszą obsługę, a także
przyspieszy proces parametryzacji umów po stronie Wykonawcy. W przypadku wyrażenia
zgody na powyższe, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże stosowne
pełnomocnictwa/umocowania do zawierania umów w imieniu jednostek posiadających
osobowość prawną (np. Gminy, Gminnej Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury, Klubu
Sportowego) zbiorczo, najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zawarcia jednej umowy w ramach wszystkich
punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym.
3. Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 pkt. 2 - Informujemy, że dla punktów poboru
energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku
zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku
zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego
Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy
dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę,
że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie
dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD
na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni
kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać
zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy
dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces
zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem
czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów
poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony?
Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną
realizację procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających udzieli stosownego pełnomocnictwa do zawarcia
umowy dystrybucyjnej przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (w sytuacji,
gdy Zamawiający nie zawarł samodzielnie w/w z OSD)
4. Rozdział XIX SWZ Projektowane postanowienia umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na
podpisanie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego?
Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie elektronicznej
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pełnomocnik Zamawiających
nie gwarantuje, że wszystkie jednostki Zamawiające będą w stanie spełnić w/w warunek.
5. Rozdział II SWZ Definicje pkt 13 oraz Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 6 ust. 1 oraz
ust. 3 - Wykonawca informuje, że faktury wystawiane są na podstawie danych o zużyciu,
nie ze wskazań, Operator udostępnia Sprzedawcy dane bez wskazań licznika. Prosimy
o modyfikacje zapisu.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
6. 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, lub wskazanie, że jest
2- miesięczny bez informacji, w których miesiącach występuje rozliczenie jest
niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie posiada wiedzy na temat okresów
rozliczeniowych dla każdego PPE występującego w postępowaniu.

7. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 6 ust. 6 lit. a) - Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy
faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego, liczenie terminu płatności od dnia
dostarczenia faktury, może być nie możliwe, w związku z tym Wykonawca wnosi o zmianę
dotychczasowego zapisu na „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30
dni od daty wystawienia.”
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
8. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 6 ust.6b - 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: Proponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest
akceptowane przez Zamawiającego.
9. 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.
10. 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: Zapisy SWZ nie dopuszczają udostępniania faktur VAT za pomocą kanałów
elektronicznych. Każdy z Zamawiających samodzielnie będzie mógł złożyć takie
oświadczenie po podpisaniu umowy.
11. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 9 ust. 1 - Informujemy, że odpowiedzialność
za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży
wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za
ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe,
zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi
odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź: Zapisy SWZ zabezpieczają w sposób należyty Wykonawcę.

12. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 10 ust. 2 – zdanie 1, prosimy o modyfikacje
do treści: „Strony mogą wyrazić zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających
z Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza któregokolwiek
z obiektów, do którego na podstawie Umowy dostarczana jest energia.”
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.
13. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 11 ust. 1 - 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. W takim wypadku wzór
pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
14. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 11 ust. 3 - informujemy, że zawarcie umów
o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów
dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, iż dokonanie
ewentualnych zmian grupy taryfowej nastąpi po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej nastąpi po dokonaniu procesu
zmiany sprzedawcy.
15. Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1, Część 2 i
Część 3 - Informujemy, że z dniem 19/20 września 2020r. nastąpiła renumeracja kodów PPE
do standardu GS1/GSRN u OSD Tauron i Enea. W związku z powyższym wnosimy
o wskazanie prawidłowych kodów PPE dla punktów poboru ze wskazanych OSD.
W przypadku niewyrażenia zgody na uaktualnienie danych i zobowiązanie do ich pozyskania
przez wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę spowoduje to, że rozpoczęcie sprzedaży
z dniem 01.01.2022r. może stać się niemożliwe do wykonania przez Wykonawcę.
Jednocześnie spowoduje to wzrost ceny ofert oraz narusza art. 99 ust. 1 ustawy Pzp
Dodatkowo informuję, że to Zamawiający odpowiada za prawidłowe przygotowanie
postępowania przetargowego oraz opisu przedmiotu zamówienia tak, by Wykonawcy mogli
rzetelnie przygotować ofertę. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie ww. załączników o kody
PPE.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających uaktualni/uzupełni załącznik o wskazane dane
na podstawie danych przekazywanych przez Zamawiających biorących w postępowaniu.
16. Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1, Część 2 i
Część 3 – Wnosimy o usunięcie z załączników prognozowanego zużycia energii w okresie
01.12.2021 – 31.12.2021. gdyż nie jest objęty okresem zamówienia wskazanym w SWZ.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i uaktualni załącznik nr 1
do SWZ.
17. Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1, Część 2
i Część 3 - Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach
określonych w art. 264 ustawy Prawo zamówień publicznych i zobowiązanie Wykonawcy do
wypowiedzenia umów kompleksowych, rozpoczęcie sprzedaży z dniem 01.01.2022r. nie

będzie możliwe do zrealizowania. W związku z powyższym wnosimy o obarczenie
wypowiadaniem umów kompleksowych poszczególnych Zamawiających i zobowiązanie ich
do dołączenia potwierdzenia do umowy potwierdzenia, z jaką datą będą obowiązujące umowy
rozwiązane.
Odpowiedź: Poszczególni Zamawiający zostali zobowiązani do wypowiedzenia umów
kompleksowych. Na wniosek, potwierdzenia wypowiedzenia zostaną dołączone do umów.
18. Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1, Część 2 Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa O12 Wykonawca
zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu
poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia
według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej,
a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej. W przypadku braku
dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy istnieje
możliwość rozliczenia sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej?
Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej
konkurencji, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy
są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ
wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego
w grupie taryfowej O12, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy
czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej
nomenklaturze grupy taryfowej.
19. Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1 – Zwracamy
się o poprawne wskazanie obecnego sprzedawcy dla Gminy Szumowo. PGE Dystrybucja nie
jest sprzedawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i uaktualni załącznik nr 1
do SWZ.
20. Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 2 – Wnosimy
o poprawienie nw. danych:
- z uwagi na wskazanie kilku nr NIP dla punków poboru przyporządkowanych do Gmin:
Barciany (3 nr NIP), Cybianka (4 nr NIP), Gmina Miejska Kętrzyn (10 nr NIP) proszę
o wskazanie poprawnego numeru;
- zwracamy się o uzupełnienie o brakujące kody PPE;
- dla punktu poboru - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wskazany jest Operator
Systemu Dystrybucyjnego - PGE Operator S.A. – prosimy o podanie nr NIP wskazanego OSD
w celu weryfikacji zawartej GUD ze wskazanym Operatorem;
- proszę o wskazanie poprawnej nazwy obecnego sprzedawcy dla punków poboru Gminy
Osiek;
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Przepompownia - Batorego DZ.8-12/68 –
wskazania: okresu obowiązywania umowy oraz potwierdzenie czy do skalkulowania ceny
do oferty należy przyjąć grupę taryfową C12a;
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i uaktualni załącznik nr 1
do SWZ.
21. Załącznik nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 3 – Wnosimy
o korektę nw. danych:
- dla nabywcy - PGK Przeworsk Sp. z o.o. – wskazane są dwa nr NIP. Prosimy o wskazanie
prawidłowego;
- uzupełnienie załącznika o brakujące kody PPE;

- dla zamawiającego - Gmina Osiek – wskazanie poprawnie obecnego sprzedawcy;
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i uaktualni załącznik nr 1
do SWZ.
22. 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?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu
Wykonawcą zapisów dotyczących konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji
zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
23. 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: Zamawiający nie uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu
Wykonawcą zapisów dotyczących konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w
przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę.
24. 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: Pełnomocnik Zamawiających informuje, że na podstawie przekazanych danych
przez poszczególnych Zamawiających wchodzących w skład Grupy Zakupowej, żaden z nich
nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych, które
uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.
25. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy nw.
dokumentów jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia
umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych
w ustawie prawo energetyczne;
- 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.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające
błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez
Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy
Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

