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Warszawa, 01.09.2022 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 73/2022 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 73/2022 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. 
 

Pytanie 1 
SWZ Rozdział II pkt. 9 
Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku postępowania zawierane będą odrębne umowy dla każdej jednostki. Jednocześnie 
prosimy o informacje, czy dla każdej jednostki umowy będzie podpisywała odpowiednio umocowana osoba. 
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie 2 
Czy Główny Zamawiający lub jego Pełnomocnik będzie odpowiadał za koordynację, przygotowanie, podpisanie 
oraz dystrybucję zawieranych umów. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających będzie koordynował przygotowanie, podpisanie oraz dystrybucję zawieranych 
umów. 
 

Pytanie 3 
Wykonawca informuje, że w celu terminowego i poprawnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy obustronnie 
podpisane umowy ze wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Zakupowej muszą trafić do Wykonawcy 
do dnia 15.11.2022r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zobowiązanie.  
Odpowiedź: Tak. 
  

Pytanie 4 
SWZ Rozdział IV pkt. 4 ppkt. 4 
Wnosimy o rezygnację z zapisu. Jest to dodatkowa czynność, której pracochłonność będzie musiała być uwzględniona 
w przygotowanej wycenie, co skutkować będzie wyższą ceną zaoferowaną w postępowaniu.  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 5 
SWZ Rozdział XV pkt. 2 
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: Tak. 
 

Pytanie 6 
SWZ Rozdział XIX pkt. 2 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy elektronicznie przy pomocy kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego? 
Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie 7 
Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 3 § 2  
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. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje 
zgłoszeń umowy przez OSD.  Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: 
„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Umowa w zakresie każdego punktu poboru wchodzi w życie po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. (Załącznik nr 3 § 9) 
 

Pytanie 8 
Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 1 
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 9 
Załącznik nr 3 do SWZ § 1 pkt. 7 
Czy jednostki, które określają swój status jako wytwórca są wpisani w rejestrze URE jako posiadający koncesję, 
czy w rejestrze MIOZE? 
Odpowiedź: Brak spójności wskazanej treści Załącznika nr 3 do SWZ § 1 pkt. 7 z pytaniem. 
 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający, który wskazał ppe, dla którego będzie zawierana umowa na odkup, określając swój status jako 
wytwórcę posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa 
URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający 
staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów 
posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając 
na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy informacje oraz ewentualne dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie 
odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen 
dla pozostałych odbiorców. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających usunie PPE ze wskazaniem obowiązku odkupu. 
 

Pytanie 11 
Załącznik nr 3 do SWZ § 6 pkt. 6 ppkt. 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 12 
Załącznik nr 3 do SWZ § 7 pkt. 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. 
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Pytanie 13 
Załącznik nr 3 do SWZ § 7 pkt. 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 14 
Załącznik nr 3a do SWZ 
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 według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na 
powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? 
Odpowiedź: Zamawiający udzieli (w razie konieczności) 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 według wzoru stosowanego powszechnie przez 
Wykonawcę. Załącznik nr 3.a do SWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo jest w swej treści 
wyczerpujące w celu przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 
 

Pytanie 15 
Załącznik nr 1 do SWZ 
Prosimy o wskazanie dotychczasowego sprzedawcy dla Gminy Krasne wraz z jej jednostkami organizacyjnymi. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ poprzez m.in. wskazanie 
dotychczasowego sprzedawcy. 
 

Pytanie 16 
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 17 
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 


