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05-250 Radzymin
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reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 57/2021 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 57/2021 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
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;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;
b) dokumentów dla każdej 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 dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Pytanie 2
Dotyczy SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - § 5 ust. 1
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 Megawatogodzin [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 obiektów
w grupie taryfowej Bxx w jednostce jej dedykowanej.
Pytanie 3
Dotyczy Załączniki 3 – wzór umowy; do SWZ - § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 3
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD
jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych
pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni
obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia
rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD
za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na
fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o stosowną modyfikację zapisu.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona stosownej modyfikacji.
Pytanie 4
Dotyczy Załączniki nr 3 – wzór umowy; do SWZ - § 6 ust. 6 a)
zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego
zapisu w następujący sposób: „... z terminem płatności określonym na tejże fakturze, który nie będzie
krótszy niż 30 dni od daty wystawienia”.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
Pytanie 5
Dotyczy 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: Proponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez
Zamawiającego.
Pytanie 6
Dotyczy 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 7
Dotyczy 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: Poszczególni Zamawiający na etapie podpisania umowy mogą złożyć oświadczenie
o zgodzie na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych
na podany adres poczty elektronicznej.
Pytanie 8
Dotyczy 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?
Odpowiedź: Nie
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: Nie
Pytanie 9
Dotyczy 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?

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
Dotyczy SWZ- załącznik nr 1 do SWZ (1,2,3),
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy umowy dystrybucyjne (w przypadku umów rozdzielonych) zawarte są na czas określony,
czy nieokreślony?
Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne (w przypadku umów rozdzielonych) zawarte są na czas
nieokreślony.
b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy (w przypadku konieczności
wypowiedzenia)?
Odpowiedź: Tak
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?
Odpowiedź: 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: Nie
Pytanie 11
Dotyczy SWZ- załącznik nr 1 do SWZ (1,2,3),; załącznik nr 3 – wzór umowy - § 11 ust. 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że dane zawarte w załączniku nr 1 (1,2,3,) 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 1 (1,2,3,) do SWZ są zgodne z danymi zawartymi
w aktualnie obowiązujących umowach dystrybucyjnych. Pełnomocnik Zamawiających dokona
modyfikacji zapisu.

Pytanie 12
Dotyczy SWZ- załącznik nr 1 (zał1,2,3)
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: W przypadku braku aktualizacji numerów PPE, celem poprawnego zgłoszenia umowy
do OSD aktualizacja w zakresie powyższych danych zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy
najpóźniej wraz z podpisana umową.
Pytanie 13
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym
energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy
w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych
przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
b) 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. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą
końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne
potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi
przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz.
443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego
w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie ujmował w dokumentacji przetargowej punktów PV.
Pytanie 14
SWZ Załącznik nr 1 do SWZ (Zał.1, Zał.2, Zał.3)
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zestawienia o brakujące dane, tj. Aktualny sprzedawca, numery
ppe. Prosimy również o uzupełnienie grup taryfowych, ponieważ jest to niezbędne do sporządzenia
wyceny.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających uzupełni brakujące dane zgodne z przekazanymi
informacjami dla poszczególnych PPE przekazanych przez Zamawiających.
Pytanie 15
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, ile zostanie zawartych umów w wyniku
rozstrzygniętego postepowania?
Odpowiedź: Część I - 14 / Część II - 110 / Część III - 11

