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reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 60/2022 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 60/2022 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 – Załącznik nr 3 do SWZ umowa sprzedaży 
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 
 

Pytanie 2 – Załącznik nr 3 do SWZ umowa sprzedaży 
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 3 – §6 ust. 1-3 Załącznika nr 3 do SWZ umowa sprzedaży 
 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 (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia 
błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez 
OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy 
(Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów 
dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane 
przez OSD za wskazany przez OSD okres.  
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)? 
Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach 
rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.  
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści: 
„1. Strony zgodnie przyjmują, że rozliczenie opłat za sprzedaną energię elektryczną odbywać się 
będzie w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD 
w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz okresem 
rozliczeniowym określonym przez Zamawiającego w SWZ. 



2. Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 
udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako 
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej 
tożsamej z ceną określoną w §5 ust. 1 umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek 
od towarów i usług (VAT) według obowiązującej w dniu wystawienia FV stawki. 
3. Obliczenie ilości faktycznie sprzedanej energii będzie dokonywane jedynie na podstawie danych 
pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD dla wszystkich 
obiektów Zamawiającego ujętych w Załączniku nr 1, w terminie zgodnym z określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu sposobem rozliczania opłat za pobraną energię. 
Odpowiedź: 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). §6 ust. 
1-3 Załącznika nr 3 do SWZ zostanie zmodyfikowany zgodnie z wnioskiem. 
 

Pytanie 4 – §7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ umowa sprzedaży 
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: „Strony zgodnie ustalają, 
że terminem zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 5 – Załącznik nr 3.a do SWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo 
Zwracamy się z pytaniem 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 wg wzoru 
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, zawierającego aktualne zapisy IRiESD 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. 
 

Pytanie 6 – Załącznik nr 3.a do SWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo 
W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz 
pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta 
na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez 
Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy 
dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie 
pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 
Odpowiedź: W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie 
przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa 
dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze 
zaproponowanym przez Wykonawcę, Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy 
dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie 
pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi 
 

Pytanie 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”), pkt IV SWZ 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie (potwierdzenie) następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? 
b) 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? 

c) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD 
na podstawie oświadczenia woli, zawartego w pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych 
z aktualnie obowiązującymi? 

d) 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? 

e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności 
Wykonawcę? 

f) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? 
Odpowiedź: 

a) Umowy rozdzielne - umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. Pozostałe - 
zgodnie z kompleksowymi zapisami umownymi (możliwa konieczność podpisania umów 
dystrybucyjnych) 

b) Jeśli termin rozpoczęcia sprzedaży na to pozwoli, Zamawiający upoważni Wykonawcę do 
zawarcia umów dystrybucyjnych w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie 
procedury zmiany sprzedawcy. 

c) Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie 
oświadczenia woli, zawartego w pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie 
obowiązującymi 

d) Zamawiający nie ma zawartej umowy/aneksu w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych 
w SWZ 

e) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 
na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy 

f) Dotychczasowy sprzedawca wskazany jest w załączniku 1a,1b,1c do SWZ 
 

Pytanie 8 - §4 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo 
wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 9 - §5 ust. 1-2 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 2c do SWZ („Formularz 
cenowy”) 
Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach 
energii elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej Bxx jest Megawatogodzina [MWh,] a dla grup 
taryfowych G1x, C1x oraz C2x jednostką jest Kilowatogodzina [kWh]. 
Ze względu na określenie przez Zamawiającego jednostki rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup 
taryfowych w formularzu cenowym, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża 
zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio 
do grup taryfowych? 
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 10 §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
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: Tak 



 
Pytanie 11 - §7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
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 12 - §7 ust. 11-12 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
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 będą mogli złożyć oświadczenie 
o możliwości udostępniania 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 
 

Pytanie 13 – §9 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), pkt V SWZ („Termin wykonania 
zamówienia”) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie ww. zapisów do treści: „Umowa wchodzi w życie 
w zakresie każdego punktu poboru z dniem …………. (wskazanym w Załączniku nr 1 do SWZ), lecz 
nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu (rozwiązaniu) obecnie obowiązującej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej, po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku 
 

Pytanie 14 – §11 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), Załączniki nr 1a-1c do SWZ 
(„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”) 
Mając na względzie informację podaną w §11 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych 
w Załącznikach nr 1a-1c do SWZ.  
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. Z uwagi na powyższe zwracamy 
się z prośbą o uwzględnienie równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego 
o treści „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych 
dokumentów (w tym umów) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy.” 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających na podstawie danych przekazanych przez poszczególne 
jednostki wskazane w załączniku nr 1-1c do SWZ, potwierdza ich poprawność. 



 
Pytanie 15 – pkt XVIII SWZ („Informacja o formalnościach... “) 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez 
przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia 
dokumentami) do Wykonawcy? 
Czy Zamawiający dopuszcza by w imieniu samorządowych jednostek organizacyjnych typu szkoły, 
przedszkola, które będą oddzielnymi płatnikami (odbiorcami) umowy zawarł nadrzędny Zamawiający 
- Gmina? Czy też jednostki organizacyjne gminy będą zawierały oddzielne umowy sprzedaży energii 
elektrycznej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez 
przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia 
dokumentami) do Wykonawcy. Jednostki organizacyjne gminy będą zawierały oddzielne umowy 
sprzedaży energii elektrycznej- chyba że inaczej jest to wykazane w załączniku 1a,1b,1c do SWZ. 
 

Pytanie 16 – pkt IV, pkt 4 ppkt 2 SWZ („Opis Przedmiotu Zamówienia”) 
Prosimy o wskazanie punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załącznikach nr 1a-1 b 
do SWZ występuje konieczność zwrócenia się do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem 
o zmianę/zgłoszenie grupy taryfowej w umowie dystrybucyjnej. 
Jednocześnie 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 dokonanie ewentualnych zmian grupy 
taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy. 
Odpowiedź: Nie ma konieczności zwrócenia się do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem 
o zmianę/zgłoszenie grupy taryfowej w umowie dystrybucyjnej. Ewentualne zmiany grupy taryfowej 
nastąpią po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy 
 

Pytanie 17 – Załączniki nr 1a-1d do SWZ („Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”) 
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 jest niewystarczająca do prawidłowej 
parametryzacji rozliczeń. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie posiada danych o okresach rozliczeniowych 
dla każdego z PPE z osobna. 
 

Pytanie 18 
Zwracamy się tym samym z zapytaniem czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, 
na etapie podpisywania umowy każdorazowo wskaże wybranego sprzedawcę rezerwowego? 
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 19 
SWZ rozdz. XV pkt 3 - SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być 
tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może 
zwykła stawka 23%? 
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg 
obowiązujących przepisów prawnych. 
Odpowiedź: Stawka podstawowa 23 % 
 
 



 
Pytanie 20 
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 21 
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 22 
SWZ rozdział V pkt 1. - określono termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 
określonego w załączniku 1a, 1b, 1c, 1d. Wyjaśniamy, że nie ma możliwości realizacji zamówienia od 
dnia podpisania umowy, dlatego prosimy o zmodyfikowanie zapisu na: Termin realizacji zamówienia 
określony jest w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1 d.  
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji zapisu. 
 

Pytanie 23 
SWZ rozdział XV pkt. 3 – zwracamy sie z prośbą o wskazanie stawki VAT jaką należy zastosować 
w ofercie - Czy ma to być tymczasowo obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy 
Antyinflacyjnej tj. 5 %, czy może zwykła stawka 23 %. 
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki 
podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie 
informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną, prowadzone będą według 
obowiązujących przepisów prawnych.  
Odpowiedź: Stawka podstawowa 23 % 
 

 
 
 



Pytanie 24 
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: Zamawiający do obecnie obowiązujących umów nie przyjął oferty promocyjnej lub 
lokalizacyjnej. 
 

Pytanie 25 
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) zgodnie z dyspozycją NABYWCA - ODBIORCA 
c) Część I - 9, Część 2 - 114, Część 3 - 6, Część 4 - 5 

 

Pytanie 26 
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?  
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 27 
Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, 
czy nieokreślony? 
Odpowiedź: Umowy rozdzielne - czas nieokreślony. Pozostałe - zgodnie z kompleksowymi zapisami 
umownymi (możliwa konieczność podpisania umów dystrybucyjnych) 
 

Pytanie 28 
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną? 
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 29 
Wnioskujemy o wykreślenie z załączników do SWZ załącznika nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy 
o spełnieniu wymogów ustawy o elektromobilności. Wyjaśniamy, że Zamawiający w swoich 
wymaganiach nie wskazał konieczności użytkowania samochodów elektrycznych przez 
Wykonawców. W tej sytuacji załącznik ten jest zbędny. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie posiada wiedzy czy Wykonawca świadcząc usługę 
sprzedaży energii elektrycznej korzysta z udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy. Jeśli nie - wykreślić. 
(opcja *jeśli dotyczy) 
 

Pytanie 30 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej w grupie 
taryfowej Bxx w jednostce zł/ MWh?  
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 31 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania 
przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy? 
Odpowiedź: Nie 
 

 
 
 



Pytanie 32 
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 pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 33 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie udzielonych odpowiedzi, na stronie Pełnomocnika Zamawiających zostanie 
udostępniona zaktualizowana dokumentacja SWZ. 


