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reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 59/2021 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 59/2021 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: 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, 
itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie 
zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze 
zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego 
zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie 
dysponowania obiektami. 
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi 
w przedmiocie zamówienia. 
 

Pytanie 2: 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 
sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa (obecna i nowa); 
- moc umowna; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika;  
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; 
- numer ewidencyjny  
- numer PPE; 
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE  



Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 
 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego 
wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.  
Odpowiedź: Jeśli Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego, informację o tym 
przekaże w toku podpisania umowy. 
 

Pytanie 5: 
Czy Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA? 
Jeśli nie są dostosowane, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi. Informacja ta jest niezbędna 
do procesu zmiany Sprzedawcy. 
Odpowiedź: Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do zasad 
TPA. 
 

Pytanie 6: 
Zwracamy się z prośbą o informację:  

a) czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?  
b) w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie 

rozliczana osobno? 
c) ile umów będzie zawartych 

Odpowiedź: 
a) Tak, 
b) Sposób rozliczeń określają pozycje Nabywca - Odbiorca w załączniku 1a,1b,1c do SWZ 

wyodrębnione polami żółtymi o kolejnych numerach 1.0, 1.1, 1.2 (…) 14.5, 14.6, 14.7 … itd. 
c) Ilość umów definiują wyodrębnione żółte pola w załączniku 1a,1b,1c do SWZ o kolejnych 

numerach 1.0, 1.1, 1.2 (…) 14.5, 14.6, 14.7 … itd. 
 

Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy? 
Jeśli wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy, prosimy o wskazanie: 

a) jaki jest właściwy okres wypowiedzenia., który jest niezbędny do przeprowadzenia 
prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy 

b) czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone tj. sprzedażowe, czy kompleksowe?  
c) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony, czy nieokreślony? Jeśli są na 

czas określony, prosimy wówczas o wskazanie do kiedy. 
d) kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla PPE wskazanego w SIWZ 

Odpowiedź: 
a) Pozycja w załączniku 1a,1b,1c do SWZ - „Okres Wypowiedzenia” 
b) Pozycja w załączniku 1a,1b,1c do SWZ - „Rodzaj Umowy” 
c) Pozycja w załączniku 1a,1b,1c do SWZ - „Okres obowiązywania Umowy” 
d) Pozycja w załączniku 1a,1b,1c do SWZ - „Aktualny Sprzedawca” 

 
 
 
 



Pytanie 8: 
Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, 
czy nieokreślony? 
Odpowiedź: Dla umów rozdzielnych umowy dystrybucyjne zawarte są z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego są na czas nieokreślony. 
 

Pytanie 9: 
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 10: 
Wnioskujemy o wykreślenie z postępowania przetargowego PPE, który posiada instalacje 
fotowoltaiczną. Postępowanie dotyczy dostawy energii elektrycznej Zamawiającemu, a w przypadku 
tego PPE jest informacja o zobowiązaniu odkupu energii od Zamawiającego, o czym nie ma mowy 
w całym postępowaniu przetargowym. Ponadto, do przetargu nie załączono stosownych dokumentów 
na odkup energii. W przypadku braku zgody na wykreślenie PPE, nie będziemy mogli przystąpić 
do przetargu.  
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie 11: 
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lokalizacyjne 
i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty 
z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością 
zapłacenia kar przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Nie. 
 

Pytanie 12: 
Wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia sprzedaży z dnia 31.12.2025 r. na dzień 31.12.2024 r. 
Powyższe podyktowane jest tym, że Sprzedawca nie posiada cenników na 2025 r, a co za tym idzie 
nie może złożyć oferty na 2025 r. W przypadku braku zgody, nie będziemy mogli złożyć oferty.  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 13: 
Na formularzach cenowych wskazali Państwo datę końca sprzedaży 30.06.2025 r., a w OPZ widnieje 
data 31.12.2025 r. w przypadku niektórych PPE. Prosimy o wskazanie poprawnych dat.  
Odpowiedź: Prawidłowa data to 31.12.2025 r.. Formularz cenowy zostanie poddany korekcie. 
 

Pytanie 14: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej w grupie 
taryfowej Bxx w jednostce zł/ MWh?  
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 15: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania 
przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy? 
Odpowiedź: Nie. 
 

Pytanie 16: 
Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność 
stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek 
wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą 
obciążenia rachunku odbiorcy.  



W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu z par. 7 ust. 1 wzoru Umowy, który zostanie 
zawarty w Umowie na zapis w brzmieniu: „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 17: 
Par. 11 ust. 3 wzoru umowy: Proszę o wykreślenie wskazanego zapisu, gdyż Wykonawca nie zgłasza 
do OSD grup taryfowych w procesie pzs, tylko poszczególne PPE wskazując ich numery.  
Odpowiedź: Zapis podlega modyfikacji do treści: „Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
wszelkich czynności zmierzających do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD zgodnie z załączonym 
do Umowy Pełnomocnictwem.” 
 

Pytanie 18: 
Wnioskujemy o dodanie do par. 10 wzoru Umowy następującego zapisu: 
„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje 
z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie 
Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże 
w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku 
Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem 
Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być 
złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia 
Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy.  
W wypadku rozwiązania umowy w  trybie niniejszego ustępu w okresie  
do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  kwoty obliczonej 
według  poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu): 
 

                                                                  OPR = 60 % *  CE 
OPR  - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   
CE      - przychód jaki uzyskałby Wykonawca  ze sprzedaży energii przewidzianej   
w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § … Umowy , w okresie od dnia rozwiązania 
Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….; 
Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko  
dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli 
na obniżenie kalkulacji ofertowej. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie 19: 
Wnosimy o skrócenie terminu obowiązywania umowy do dnia 31.12.2024r. Wskazujemy, że rok 2025 
nie jest na ten moment notowany na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), co uniemożliwia Wykonawcy 
wycenę tego produktu. Jeśli jednak dany Wykonawca weźmie na siebie ryzyko związane z wyceną 
roku 2025, muszą być Państwo świadomi, że nie będzie to cena rynkowa a prognozowana, czyli 
zawierająca spore zabezpieczenie Wykonawcy. Będzie się to przekładało na wysoką cenę energii 
elektrycznej w roku 2025, a jeśli oczekują Państwo jednej średniej ceny zawyży ona znacznie cenę 
całego kontaktu. Biorąc pod uwagę powyższe korzystniejsze dla Zamawiającego będzie skrócenie 
obowiązywania umowy. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian 
 


