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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 i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – Grupa Zakupowa
nr 56/2021 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców
wraz z udzielonymi na nie przez Pełnomocnika Zamawiającego wyjaśnieniami.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania
oferty.
Pytanie 1
SWZ Rozdział IV pkt. 3
Czy główny Zamawiający występujący w imieniu podległych podmiotów będzie koordynował
przygotowanie, podpisanie i dystrybucje zawieranych umów kompleksowych?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających wesprze Wykonawcę w koordynowaniu przygotowania,
podpisywania i dystrybucji zawieranych umów kompleksowych.
Pytanie 2
SWZ Rozdział VII pkt. 4
Wnosimy o zmniejszenie wartości wolumenu wymaganych referencji do 3GWh lub przedstawienia
referencji dotyczących umów sprzedaży energii elektrycznej. Umowy kompleksowe charakteryzują
się małym wolumenem. Ilość oferentów dla postepowań kompleksowych jest ograniczona ze względu
na możliwości świadczenia na przedmiotowym terenie usług dystrybucji, co może skutkować brakiem
złożenia ofert do postepowania.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. Zmiana zostanie dokonana
poprzez modyfikacje SWZ oraz Sprostowanie w DUUE.
Pytanie 3
SWZ Rozdział XV pkt. 2 ppkt. a
Prosimy o potwierdzenie, że punkty poboru w taryfie Gxx mają być wycenione do oferty.
W innym wypadku Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych
z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej,

w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy
o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej
przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze
powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx
określa ww. taryfa. Wówczas niezbędne będzie wprowadzenie zapisu: "Ceny i stawki opłat, określone
przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx,
zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich
wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."
Odpowiedź: Pełnomocnik potwierdza, że punktu poboru w taryfie Gxx mają być wycenione do oferty.
Pytanie 4
SWZ Rozdział XVIII
Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 5
SWZ Rozdział XIX
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory
umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym
zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą
na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie
postanowienia Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym
Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia
Zamawiającego.
Pytanie 6
SWZ Rozdział XIX pkt. 1 ppkt. 2 i 3 oraz Załącznik nr 3 do SWZ §5 ust. 9
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie,
iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę
danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione
w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą
zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie
następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym
Wykonawcy.”
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i doda proponowany zapis.
Pytanie 7
Załącznik nr 1 do SWZ – Fotowoltaika
Prosimy o informacje, czy po wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie zawierał umowy
prosumenckie na wzorze wykonawcy, czy zwykłe umowy kompleksowe?
Odpowiedź: Zamawiający będzie zawierał umowy prosumenckie na wzorze wykonawcy.

Pytanie 8
Załącznik nr 1 do SWZ – Fotowoltaika
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których
Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) –
dalej OZE.
Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia
usługi jej dystrybucji, punktów poboru energii z mikroinstalacją powoduje konieczność świadczenia
przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii,
polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta
energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi
odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku
z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie,
która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii oraz świadczenie usługi
jej dystrybucji do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii
wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach
wskazanych w treści SWZ.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i dokona wyłączenia
z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów pobory energii w stosunku do których
Zamawiających posiada status prosumenta energii elektrycznej.
Pytanie 9
Załącznik nr 1 do SWZ – Gmina Rzekuń
Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone numery NIP są poprawne. Wykonawca podejrzewa,
że numery NIP zostały omyłkowo „przeciągnięte” i są liczbami następującymi kolejno po sobie.
Prosimy o ewentualną korektę.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona korekty.
Pytanie 10
Załącznik nr 1 do SWZ – Gmina Myszyniec
Prosimy o informacje, czy Publiczne Szkoły w Gminie Myszyniec mają faktycznie osobny numer NIP.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie
W związku z ogłoszeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015
r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów znowelizowano
dotychczasowe zasady rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST)
i ich jednostki organizacyjne. Art. 4 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach
rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych
na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018 poz. 280 ze zm.) stanowi, iż JST, której jednostki
organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku
we wszelkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek
organizacyjnych. Przyjęcie, że JST wraz z jej jednostkami organizacyjnymi jest jednym podatnikiem,

całkowicie zmienia dotychczasowy sposób rozliczeń. JST zatem ma obowiązek przejąć rozliczenia
podatku od towarów i usług własnych jednostek i zakładów budżetowych. Tym samym, na fakturach
VAT – od dnia centralizacji – należy stosować tylko i wyłącznie NIP nadany JST, a nie,
jak dotychczas, NIP nadany jednostkom organizacyjnym JST. Mając na uwadze art. 3 ww. Ustawy,
zobowiązujący jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia rozliczania podatku wraz
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r., prosimy
o dostosowanie zapisów dotyczących fakturowania do powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających zweryfikuje ponownie przekazane przez Gminę Myszyniec
dane związane z numerami NIP.
Pytanie 11
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy
Wnosimy o korektę sposobu wyliczania opłaty mocowej dla taryfy G11.
Dla taryf G11 opłatę mocowy stanowi iloczyn ilości punktów poboru z ilością miesięcy oraz stawką.
W Formularzu wprowadzona formuła zawiera składnik wolumenu.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona korekty formularza cenowego.
Pytanie 12
Załącznik nr 3 do SWZ – IPU §2
Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii
elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną
z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku
akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję
powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na
uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie
odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych
kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję
energii elektrycznej wydana przez URE.
Pytanie 14
Załącznik nr 3 do SWZ – IPU §2
Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona
na potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność
koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana
na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy
comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz
na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia
energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej
działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych
kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji
za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.
Odpowiedź: Zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne
Zamawiającego
Pytanie 15
Załącznik nr 3 do SWZ §10 ust. 1
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-

dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych.
Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej
z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) pomimo uprzedniego powiadomienia na
piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do
zapłaty zaległych i bieżących należności” Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako
nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego
nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana
prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.”
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i dokona modyfikacji zapisu.
Pytanie 16
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych
czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi
w przedmiocie zamówienia.
Pytanie 17
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji,
wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów
dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie
z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści:
„W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością
ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich
uiszczenia.”
Odpowiedź: Parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość
świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD
Pytanie 18
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.

