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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 55/2021 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 II SWZ Definicje pkt 8 
Czy zawarta zostanie jedna umowa czy też umowy zostaną zawarte odrębnie przez poszczególnych 
Nabywców i przez poszczególne jednostki samorządowe? Wykonawca zwraca się z prośbą 
o informacje: 

1. Ile umów Zamawiający podpisać w ramach niniejszego postępowania? 
2. Czy zamawiający będzie koordynował przygotowanie i przesyłanie umów? 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej 
lub korespondencyjnie? 

Odpowiedź: Umowy zostaną zawarte odrębnie przez poszczególnych Nabywców i przez poszczególne 
jednostki samorządowe. 

Ad.1 - 40 
Ad.2 - Pełnomocnik Zamawiających będzie koordynował przygotowanie umów. Podpisane 
umowy przekazywane są indywidualnie przez poszczególnych Nabywców. 
Ad.3 - Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej 
lub korespondencyjnie. 

 

Pytanie 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 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 dopuszczają zawarcia jednej umowy w ramach wszystkich punktów 
poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym. 
Umowy zostaną zawarte odrębnie przez poszczególnych Nabywców i przez poszczególne jednostki 
samorządowe. 
 

Pytanie 3 
Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 
Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 
308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo 
energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2022 r. nie jest 
możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2022 r., lecz nie 
wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 4 
Wzór Umowy § 6 Rozliczenia 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: Pełnomocnika Zamawiających nie posiada informacji o okresach rozliczeniowych 
dla każdego PPE z osobna. 
 

Pytanie 5 
Wzór Umowy § 6 Rozliczenia ust.6a 
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. 
 

Pytanie 6 
Wzór Umowy § 6 Rozliczenia 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. 



Pytanie 7 
Wzór Umowy §7 Płatności 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 8 
Wzór Umowy §7 Płatności 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 Zamawiającym faktur 
VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej. Taka zgoda 
może zostać wyrażona indywidualnie przez złożenie oświadczenia po podpisaniu umowy. 
   

Pytanie 9 
Wzór Umowy §11 Postanowienia końcowe ust. 2 oraz Załącznik 2a do Projektu Umowy 
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 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 Pełnomocnik wnosi o dołączenie proponowanego 
pełnomocnictwa do oferty. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiających wskazuje, że załączone 
pełnomocnictwo do SWZ jest wystarczające do przeprowadzenia skutecznej zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej. 
  

Pytanie 10 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel 
oraz 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: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 



- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
- wskazanie sprzedawcy rezerwowego dla każdego PPE 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
- 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 przekażą niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
 


