Warszawa, 01.07.2022 r.

Pełnomocnik Zamawiającego:
Voltra Energy Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin
Voltra Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 12E/47,
05-250 Radzymin
Biuro:
ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa
reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 67/2022 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 67/2022
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
Dotyczy Załącznika nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Tabela 1.0 lp. 94,169,377,388,415,435,456, 760 – brak wskazanej taryfy
Tabela 2.0 lp. 360 – brak wskazanej taryfy
TABELA 1.0, 2.0 - m.in. brak numerów ppe a także błędny format numeru ppe, brak mocy umownej.
Zwracamy się z prośba o weryfikację przedstawionych danych i zmiany Załączników.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i uzupełni tabelę o wskazane dane.
Pytanie 2
Dotyczy Rozdziału IV – opis przedmiotu zamówienia – pkt. 5 SWZ.
Informujemy, że Zamawiający powinien każdorazowo określić minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno
zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie
okoliczności, stanowiąc uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 31 ust. 2
ustawy PZP stanowi, iż „Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia
z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.” Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 99 ust. 1 ustawy
PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ
na sporządzenie oferty.” W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne
uregulowania dotyczące wartości zamówienia, które będzie realizowane na pewno oraz równie precyzyjne określenie
wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego. Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie
zapisów do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz
wartości podlegającej prawu opcji. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach SWZ konstrukcja jest sprzeczna
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danym zakresie. Wnosimy zatem o wskazania minimalnego zakresu
zamówienia. Nadmieniam, że opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element przygotowywanej przez
Zamawiającego SWZ co oznacza, że powinien być kompletny i szczegółowy. Niedopuszczalne jest więc opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób ogólny i niedookreślony oraz przenoszący na wykonawców składających oferty ciężar
jego dookreślenia w trakcie przygotowywania ofert.
Odpowiedź:
Minimalny zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1a,1b,1c +/- 15 %
Pytanie 3
Dotyczy Rozdziału IV – opis przedmiotu zamówienia SWZ.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie (potwierdzenie) następujących informacji:
a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
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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?
Odpowiedź:
a) W przypadku umów rozdzielnych - nieokreślony, w przypadku umów kompleksowych – nowe umowy
dystrybucyjne zostaną zawarte przez Zamawiających lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - nowy
Wykonawca;
b) j/w;
c) j/w;
d) nie;
e) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy - jeśli dotyczy.
Pytanie 4
Dotyczy Rozdziału XVIII SWZ.
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji:
• Ile umów zostanie zawartych w przedmiotowym postępowaniu;
• czy Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie tych umów i co się z tym wiąże skompletuje
wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy celem podpisania?
Odpowiedź:
• 1a - 13, 1b-50, 1c-8
• Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie umów. Podpisane umowy poszczególni Zamawiający
będą przesyłać indywidualnie bezpośrednio do Wykonawcy.
Pytanie 5
Dotyczy Rozdziału XV SWZ.
Z uwagi, iż na dzień składania oferty stawka podatku VAT będzie wynosiła 5% (zgodnie z przepisami Tarczy
Antyinflacyjnej), ale sprzedaż ma rozpocząć się już po okresie objętym przepisami wynikającymi z Tarczy Antyinflacyjnej,
zasadne jest, aby, w celu ujednolicenia sposobu wyliczenia wartości oferty służącej do porównania złożonych ofert,
wszyscy Wykonawcy przyjęli identyczne stawki. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu:
„W celu umożliwienia Zamawiającemu porównania złożonych ofert do obliczenia ceny brutto należy przyjąć podstawową
stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie ze stawkami
podatku VAT i podatku akcyzowego obowiązującymi w trakcie realizacji umowy “
lub potwierdzenie, iż cena jednostkowa oraz wartość kontraktu mają zostać wyliczona wg powyższego zapisu.
Odpowiedź: W celu umożliwienia Zamawiającemu porównania złożonych ofert do obliczenia ceny brutto należy przyjąć
podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
Pytanie 6
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 5 ust. 1 i ust.2
Informujemy, 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: Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych
odpowiednio do grup taryfowych.
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Pytanie 7
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 6 ust. 6 lit b).
Uprzejmie informujemy, 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 i powinna być przedmiotem odmiennego postępowania
przetargowego. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z pytaniem Czy Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez
Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:
• NIP Klienta;
• Nazwa Klienta;
• Nr płatnika;
• Adres klienta;
• Nazwa i adres korespondencyjny;
• Typ faktury;
• Nr faktury - data wystawienia faktury;
• Taryfa;
• Nr PPE;
• Adres PPE;
• Okres odczytu;
• Zużycie w poszczególnych strefach;
• Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach.
Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail, za poprzedni miesiąc kalendarzowy (raport będzie
obejmował wszystkie faktury wystawione w miesiącu). Czy wyrażają Państwo zgodę na powyższe rozwiązanie?
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
Jednocześnie akceptuje proponowane rozwiązanie.
Pytanie 8
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 6 ust. 6 lit c).
Uprzejmie informujemy, 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 9
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 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 10
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 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

3

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 11
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 7 ust. 12 -13.
Czy wszyscy Zamawiający posiadają konta na platformie elektronicznego fakturowania? Czy konta zostaną podane
w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający na etapie podpisywania umów, indywidualnie złożą stasowane oświadczenie w zależności
od możliwości technicznych w poszczególnych jednostkach.
Pytanie 12
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 7 ust. 12 -13.
Z uwagi na fakt, iż w § 7 ust. 11 Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę papierową, zwracamy się z prośbą
o wykreślenie ust. 12 i 13.
Odpowiedź: Zamawiający na etapie podpisywania umów, indywidualnie złożą stasowane oświadczenie w zależności
od możliwości technicznych w poszczególnych jednostkach. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur
elektronicznych, w/w zapisy zostaną wykreślone.
Pytanie 13
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 10 ust. 2.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie
praw i obowiązków może nastąpić wyłącznie w przypadku następstwa prawnego? Zdaniem Wykonawcy każda inna
zmiana na podmiot inny niż wskazany w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić wyłącznie w przypadku następstwa prawnego.
Pytanie 14
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ § 11 ust. 1.
Mając na względzie informację podaną w powyższym zapisie Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą
o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w załączniku nr 1 arkusz 1, arkusz 2 i arkusz 3. 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 potwierdza prawidłowość danych na podstawie przekazanych dokumentów
przez poszczególnych członków Grupy Zakupowej oraz złożonych oświadczeń.
Pytanie 15
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: 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. Opłaty związane z dystrybucją ponoszone będą zgodnie z taryfą OSD.
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Pytanie 16
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 cyklów rozliczeniowych dla każdego PPE
z osobna.
Pytanie 17
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 dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej
do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 18
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. 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?
2) 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.), 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. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego
w dokumentacji przetargowej?
Odpowiedź: Dla PPE PLZKED000000048904 Zamawiający posiada status wytwórcy.
Pytanie 19
W przypadku potwierdzenia statusu prosumenta energii odnawialnej 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, 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 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 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: Dla PPE PLZKED000000048904 Zamawiający posiada status wytwórcy
Pytanie 20
W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii
wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem
zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej
dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji
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art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.).
W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania
wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną
przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE).
W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną
w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno
na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie
wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia
wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu
uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W
związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których
Zamawiający posiada status wytwórcy.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status
wytwórcy. Jednocześnie dokona modyfikacji dokumentacji przetargowej dodając uregulowania wskazujące na przedmiot
zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego
instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE).
Pytanie 21
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie
na potrzeby własne, czy może wystąpi także odsprzedaż?
Odpowiedź: Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne.
Pytanie 22
dot. odkupu energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego
Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego
na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę?
a) Prosimy o podanie lokalizacja źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła
informacji: {numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.), moc źródła
(zainstalowana moc elektryczna), OSD na terenie, którego znajduje się źródło, data uruchomienia źródła}
Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących
do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę.
a) Dane dotyczące PPE PV
• numer PPE, adres lokalizacji źródła – załącznik 1c;
• rodzaj źródła – Instalacja Fotowoltaiczna;
• moc źródła (zainstalowana moc elektryczna) – 201 kWp;
• OSD na terenie, którego znajduje się źródło - PGE Dystrybucja Oddział Zamość;
• data uruchomienia źródła – czerwiec 2021.
Pytanie 23
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?
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:
1. Nie.
2. Nie.
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Pytanie 24
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: Tak.
Pytanie 25
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: Tak. Zamawiający przekażą niezbędne dane niezwłocznie po wyborze Wykonawcy, najpóźniej w dniu
podpisania umowy (w terminie związania oferty).
Pytanie 26
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne 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 27
Zwracamy się z prośbą o informację:
b) czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
c) w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?
d) ile umów będzie zawartych
Odpowiedź:
a) tak;
b) tak – zgodnie z załącznikiem 1a,1b,1c – kolumny Nabywca-Odbiorca
c) 1a - 13, 1b-50, 1c-8
Pytanie 28
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 29
Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?
Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas nieokreślony.
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Pytanie 30
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 31
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej w grupie taryfowej Bxx w jednostce
zł/ MWh?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 32
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie
rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 33
Czy którykolwiek z PPE wskazanych w załączniku nr 1a, 1b. 1c do SWZ posiada status wytwórcy lub prosumenta?
Czy którykolwiek z PPE posiada zainstalowaną fotowoltaikę?
Odpowiedź: Tak. Status Wytwórcy - Załącznik 1c (PPE PLZKED000000048904)
Pytanie 34
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 35
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest
niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.
Odpowiedź: Sprzedawcę rezerwowego Zamawiający wskażą na etapie podpisywania umowy – jeden z elementów
pełnomocnictwa.
Pytanie 36
Par. 2 pkt. 2 lit b) wzoru Umowy oraz par. 6 pkt. 6 lit b) – wnioskujemy o wykreślenie załącznika nr 10 w postaci raportu,
gdyż nie jest on przedmiotem zamówienia. Wszelkie dodatkowe wymagania Zamawiającego, będą dodatkowo wyceniane,
co spowoduje wzrost ceny za energie elektryczną. Dodatkowo, wnioskujemy, aby raport był przekazywany
Zamawiającemu przez Wykonawcę, każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, raz na kwartał.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku.
Pytanie 37
Zwracamy się 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 38
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: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku.
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Pytanie 39
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 40
Załącznik nr 3a do SWZ – pełnomocnictwo: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze
Wykonawcy? Jeśli nie, to prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność w przypadku
negatywnej decyzji OSD w zakresie procesu zmiany sprzedawcy, spowodowanej niepełnym zakresem uprawnień
dla Wykonawcy, zawartych w pełnomocnictwie? Jeśli pełnomocnictwo będzie udzielone wyłącznie na wzorze
Zamawiającego, dodatkowo prosimy o dopisanie do pełnomocnictwa treści: „Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia
do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.” W tym miejscu wskazujemy, że wybrany przez Państwa
Wykonawca będzie musiał dokonać zgłoszenia zmiany sprzedawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Wykonawca nie może złożyć wniosku o zmianę sprzedawcy jako spółka, tylko przez wskazanych pracowników.
Wykonawca udziela pełnomocnictwa konkretnym pracownikom, którzy są wskazani w generalnych umowach
dystrybucyjnych, aby mogli podpisywać wnioski i dokumenty dotyczące zmiany sprzedawcy w imieniu spółki.
Brak takiego zapisu uniemożliwi Wykonawcy przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy.
Pytanie 41
Załącznik nr 10 do SWZ- wzór raportu – wnioskujemy o wykreślenie kolumny „L” – wartość obrotu. Dana ta jest zbędna.
Wartości faktury i poniesionych kosztów są ujęte w pozostałych kolumnach.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
Pytanie 42
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ—zakładka 3 Bxx: wnioskujemy o wykreślenie PPE posiadających mikroinstalację
fotowoltaiczną, gdyż postepowanie przetargowe obejmuje tylko dostawę energii elektrycznej.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. Jednocześnie dokona modyfikacji dokumentacji
przetargowej dodając uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań
Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE).
Pytanie 43
Czy jest możliwe, aby PPE w grupie taryfowej C12w, były rozliczane w grupie taryfowej C12b, która ma ten sam podział
strefowy tj. dzień i noc?
Odpowiedź: Tak.
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Pytanie 44
Czy jest możliwe, aby PPE w grupie taryfowej G12w, były rozliczane w grupie taryfowej G12, która ma ten sam podział
strefowy tj. dzień i noc?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 45
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ—zakładka 2 Cxx Gxx- wnioskujemy o uzupełnienie brakujących grup taryfowych w celu
dokonania poprawnej kalkulacji cenowej.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
Pytanie 46
Załącznik nr 2c do SWZ- formularz cenowy: prosimy o ujednolicenie dat z OPZ. Nie zgadza się termin rozpoczęcia
sprzedaży w formularzu cenowym, z terminem zamieszonym w OPZ.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i dokona sprostowania.
Pytanie 47
Załącznik nr 2b do SWZ- formularz cenowy: Prosimy o wskazanie właściwego zużycia. Nie zgadza się zużycie wskazane
formularzu cenowym, z tym które zostało wskazane w OPZ (zakładka 2 Cxx Gxx).
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i dokona sprostowania.
Pytanie 48
Par. 11 wzoru umowy: wnioskujemy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu: „Zamawiający zobowiązany
jest do przekazania Wykonawcy aktualnych / niezbędnych do dokonania procesu zmiany sprzedawcy danych i informacji
w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, w formie jednolitej tabeli w pliku
elektronicznym excel. Taki zapis pozwoli uniknąć opóźnień w przekazywaniu danych potrzebnych do procesu zmiany
Sprzedawcy przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku o dodanie do wzoru umowy proponowanego
zapisu. Zamawiający przekażą niezbędne dane niezwłocznie po wyborze Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania
umowy (w terminie związania oferty).
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