Warszawa, 19.08.2022 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 72/2022 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 72/2022 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
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 czym
prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.
Odpowiedź: Tak. 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: Tak
Pytanie 3
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.
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Pytanie 4:
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 załącznikiem 1a,1b,1c Nabywca-Odbiorca, tak
c) 1a - 11, 1b- 78, 1c- 6
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 6:
Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?
Odpowiedź: W przypadku umów rozdzielnych - nieokreślony, w przypadku umów kompleksowych – nowe umowy
dystrybucyjne zostaną zawarte przez Zamawiających lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - nowy
Wykonawca;
Pytanie 7:
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 8:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej w grupie taryfowej Bxx
w jednostce zł/ MWh?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 9:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD
w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie
Pytanie 10:
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.
Pytanie 11:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 12:
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja
ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.
Odpowiedź: Wskazanie Sprzedawcy Rezerwowego odbywa się poprzez złożenie oświadczenia jako element
Pełnomocnictwa (Załącznik nr 3.a do SWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy – Pełnomocnictwo)
Pytanie 13:
Prosimy o szczegółowe wskazanie, dla których PPE z cz. 2 i cz. 3 należy zawrzeć umowy na odkup energii
elektrycznej.
Odpowiedź: Część 2: PPE PL_ZEWD_0611012879_00, PL_ZEWD_0611043327_06, PL_ZEWD_0611043799_05
Część 3: PPE PLZELD030005960106, PLZELD030005960206, PLZELD030776120104, 590322429600001616
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Pytanie 14:
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: Zwykła stawka 23 % (słownie: dwadzieścia trzy procent)
Pytanie 15:
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia- cz. 1 oświetlenie uliczne: w kolumnie „uwagi’
dla Gminy Bojadła została wpisana informacja o sprzedawcy rezerwowym, natomiast w kolumnie „aktualny
sprzedawca” wpisano sprzedawcę, który nie świadczy sprzedaży rezerwowej na terenie Enea Operator Sp. z o.o.
Proszę o wskazanie właściwego sprzedawcy.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i dokona ewentualnego sprostowania dokumentacji,
która zostanie opublikowana na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.
Pytanie 16:
Załącznik nr 10 do SWZ- wzór raportu- wnioskujemy o wykreślenie kolumny „M”, gdyż wszelkie wartości brutto
i netto są uwzględnione w raporcie i są one wystarczające dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku.
Pytanie 17:
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 na prośbę Zamawiającego.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku o usunięcie przedmiotowego zapisu
w całości.
Pytanie 18:
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: „Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku
Pytanie 19:
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):
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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.
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