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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 65/2022
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 SWZ Rozdział IV pkt 12
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 wiedzy na temat okresów rozliczeniowych dla każdego z PPE
z osobna.
Pytanie 2 SWZ Rozdział XI
Prosimy o informację, czy jeśli Wykonawca składa ofertę na wszystkie części wpłacając wadium w formie pieniężnej może
zsumować kwoty wadium i dokonać jednej wpłaty?
Odpowiedź: Jeśli Wykonawca składa ofertę na wszystkie części wpłacając wadium w formie pieniężnej może zsumować
kwoty wadium i dokonać jednej wpłaty z opisem „Część I,II,III”
Pytanie 3 SWZ Rozdział XV pkt 3
Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią
elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie
z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy
Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast
ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast
ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Pytanie 4 SWZ Rozdział XV pkt 3, Formularz cenowy, Formularz oferty
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%?
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 wg obowiązujących przepisów
prawnych.
Odpowiedź: Zwykła stawka 23%
Pytanie 5 SWZ Rozdział XVIII
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie
elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).
Odpowiedź: Tak
Pytanie 6 SWZ Rozdział XVIII
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: Umowy zostaną przygotowane wg wzorca Nabywca-Odbiorca określonego w załączniku nr 1a,1b,1c
w kolejnych pozycjach (żółte pola) 1.0, 2.0 …11.0
Pytanie 7 SWZ Rozdział XVIII
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, informujemy, że Kierownicy jednostek organizacyjnych, podpisujący
umowy o zamówienia publiczne w zakresie realizowanych przez siebie zadań i potrzeb, powinni dysponować
upoważnieniami do zaciągania zobowiązań finansowych udzielonymi przez organ prowadzący daną jednostkę.
Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, Czy Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu
podpisania umowy?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 8 Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy §2 ust. 2 pkt b) oraz §6 ust 6pkt b)
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą
na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie
dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności
na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast
składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku.
Pytanie 9 Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy §5
Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej
dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką
jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki
rozliczeniowej kWh dla gryp taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę
na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 10 Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy §6 ust 6pkt c)
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 Załącznik nr 3 do SWZ – 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: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku
Pytanie 12 Załącznik nr 3 do SWZ – 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. 2021 poz. 685 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: Zamawiający na etapie podpisywania umów, indywidualnie złożą stasowane oświadczenie w zależności
od możliwości technicznych w poszczególnych jednostkach.
Pytanie 13 Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy §7 ust 11 ust 5 a) oraz SWZ Rozdział IV pkt 9
Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie
15% ilości punktów poboru?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających w ścisłej współpracy z Wykonawcą kontrolował będzie PPE, w sposób
umożliwiający nieprzekroczenie 15% ilości punktów poboru.
Pytanie 14
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: Pełnomocnik Zamawiających przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Pytanie 15
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony,
czy nieokreślony?
b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
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?
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?
Odpowiedź:
a) Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony.
Jednostkowo, w sytuacji, jeśli okazałoby się, że jest inaczej, na podstawie udzielnego pełnomocnictwa,
Wykonawca zostanie zobowiązany do zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy dystrybucyjnej. Zamawiający
przewidział na tę czynność odpowiedni czas.
b) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy
c) 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, lub upoważni do tego Wykonawcę w termie
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy
d) Nie
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: Tak
Pytanie 17
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem
odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiaroworozliczeniowych dla punktów
poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów
dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. 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 pomiaroworozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 18 Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. 1
Informujemy, że Zamawiający w kolumnie nr PPE wskazał wiele niepoprawnych numerów PPE (w formatach
niezgodnych z maskami OSD lub nieaktualnych). Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia o prawidłowe nr PPE w formatach zgodnych z maskami OSD. Zgłoszenie PPE z błędnym
numerem będzie skutkować negatywną weryfikacją ze strony OSD za którą Wykonawca w przypadku niepoprawnych
danych przekazanych przez Zamawiającego nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Pytanie 19 Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. 1
W Gminie Bielawy w pozycji 88-91, z numerów PPE wynika, że punkty znajdują się na terenie OSD Energa Operator,
tymczasem w kolumnie AJ wskazana jest PGE Dystrybucja. Prosimy o weryfikację i ewentualną poprawę.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnego sprostowania.
Pytanie 20 Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. 1
Dla Gminy Jadów zostały podane błędne numery PPE. Prosimy o ich poprawienie.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Pytanie 21 Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. 1
Dla części 1- oświetlenie w kolumnach W, X, Y w opisie wprowadzone jest zużycie od 01.07.2023r, tymczasem zgodnie
z kolumną AQ sprzedaż dla części punktów rozpoczyna się od 01.01.2023r. Prosimy o poprawienie opisu kolumn
lub zużyciem od 01.01.2023r.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnego sprostowania.
Pytanie 22 Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. 1
Prosimy o weryfikację kolumny AK (pierwsza/kolejna zmiana sprzedawcy) oraz kolumny AM (rodzaj umowy).
W przypadku gdy obecnie obowiązująca umowa jest kompleksowa, będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy. W przypadku
np. Gminy Łabiszyn, Wykonawca nie wie, w której kolumnie wprowadzono prawidłowe dane.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnego sprostowania.
Pytanie 23 SWZ Rozdział IV
Mając na uwadze fakt, że zamówienia na zakup energii z terminami dostawy powyżej 24 miesiące są obarczone większym
ryzykiem związanym z brakiem możliwości przewidzenia kosztów po stronie potencjalnego Wykonawcy, co może
skutkować przeniesieniem tego ryzyka na wartość oferty, prosimy o skrócenia okresu dostaw do 24 miesięcy.
Zauważyć należy, iż Zamawiający, którzy w tym roku ogłosili postepowania z umowami na krótszy okres czasu, uzyskują
znacznie niższe ceny niż Ci, którzy zdecydowali się na okres dłuższy. Można przyjąć, że w interesie Zamawiającego
powinna być próba uzyskania jak najniższej ceny, którą skutecznie uniemożliwia 36 miesięczny okres umowy.
Odpowiedź: Okres dostaw pozostaje bez zmian.
Pytanie 24 SWZ Rozdział XI Wadium
Prosimy o potwierdzenie adresu Pełnomocnika do wpłaty wadium. W postępowaniu VOL/EE/59/2021 podany jest ten
sam numer konta a inny adres (ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa).
Odpowiedź: Voltra Energy Sp. z o.o., ul. Reymonta 12E/47, 05-250 Radzymin

