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Warszawa, 17.02.2023 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  
 

 
reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 82/2023 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 82/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi 

wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. 

 

Pytanie nr 1: 
Dotyczy rozdziału IV SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia, 
W SWZ Zamawiający wskazuje na punkty poboru PV posiadające status wytwórcy wraz z zobowiązaniem  
do zawarcia umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego. 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji: 

a) Nr	PPE,		
b) Adres	instalacji;	
c) Rodzaj	źródła;	
d) Moc	instalacji;	
e) Przewidywana	roczna	ilość	energii	elektrycznej	oferowana	do	sprzedaży;	
f) Rodzaj	obiektu/prowadzonej	działalności.		

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających zwróci się do Zamawiających o wnioskowane informacje 
i zmodyfikuje załącznik do 1 do SWZ. 
  

Pytanie nr 2: 
Dotyczy § 6 ust. 6 pkt b) załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 
„b) Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, prześle nie częściej niż raz na kwartał, w wersji elektronicznej, 
zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację 
na adres e-mail system@voltra.pl. Zakres danych stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ (wzór formularza 
raportu) do umowy i określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość 
należności z tego tytułu.” 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
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Pytanie nr 3: 
Dotyczy § 7 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: 
„1. Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 
Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty, gdyż realizacja 
przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający 
dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków 
pieniężnych. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie nr 4: 
Dotyczy § 10 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy 
Zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne wskazanie „ważnych przyczyn”, uprawniających Zamawiającego 
do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia? 
Odpowiedź: „Ważne przyczyny” to klauzula generalna i nie da się jej wyspecyfikować enumeratywnie. 
Katalog wypowiedzenia z „ważnych przyczyn” jest otwarty i każdorazowo będzie podlegał rzetelnej 
i pogłębionej ocenie prawnej dopuszczalności takiego planowanego odstąpienia lub skuteczności 
już dokonanego. 
 

Pytanie nr 5: 
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 nr 6: 
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. 
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Pytanie nr 7: 
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 nr 8: 
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 podziałem zastosowanym w załączniku nr 1 do SWZ tj. Nabywca-Odbiorca 
c) Część	I	–	15,	Część	II	–	21,	Część	III	–	5,	Część	IV	-	17	

 

Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?  
Odpowiedź: Tak 
 

Pytanie nr 10: 
Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, 
czy nieokreślony? 
Odpowiedź: Umowy kompleksowe – wypowiedzenie skutkować będzie koniecznością zawarcia nowej umowy 
dystrybucyjnej przez Wykonawcę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Umowy rozdzielne – umowy 
dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony 
 

Pytanie nr 11: 
Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym? 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. 
Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.  
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD 
w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy? 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy? 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie nr 15: 
SWZ rozdział IV pkt 4 ppkt 4): Czy Zamawiający wyodrębni w osobnym zadaniu PPE posiadające instalacje 
PV?  
Odpowiedź: Nie. 
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Pytanie nr 16: 
SWZ rozdział XV pkt. 4: Wnioskujemy o wskazanie poprawnej numeracji formularzy cenowych. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i modyfikacji w/w zapisów. 
 

Pytanie nr 17: 
Par. 5 ust. 5 wzoru umowy: wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Wyjaśniamy, że jeśli w ustawie zostanie 
określone to zagadnienie odmiennie to i tak Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy.  
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. Jak słusznie zauważył Wykonawca, zapisy są neutralne. 
 

Pytanie nr 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 nr 19: 
Par. 10 ust. 1 wzoru umowy: jakie ważne przyczyny Zamawiający ma na myśli? Wnioskujemy 
o doprecyzowanie, gdyż tak określona przesłanka wypowiedzenia umowy sprawia ze wszystko można 
podciągnąć pod ważną przyczynę, dla każdej ze stron może to być co innego. 
Odpowiedź: „Ważne przyczyny” to klauzula generalna i nie da się jej wyspecyfikować enumeratywnie. Katalog 
wypowiedzenia z „ważnych przyczyn” jest otwarty i każdorazowo będzie podlegał rzetelnej i pogłębionej 
ocenie prawnej dopuszczalności takiego planowanego odstąpienia lub skuteczności już dokonanego. 
Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Powszechnych. 
 

Pytanie nr 20: 
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ-wnioskujemy o uzupełnienie: 

• brakujących	nazw	PPE,		
• brakujących	 numerów	 ewidencyjnych	 w	 przypadku	 OSD,	 którzy	 tego	 wymagają	 podczas	

zgłoszenia	na	ich	PWI,		
• brakujących	mocy	umownych,		
• zużycia	 dla	 PPE,	 dla	 których	w	 całym	okresie	 obowiązywania	 sprzedaży	 zostało	wpisane	 „0”,	

w	celu	poprawnego	skalkulowania	oferty	
• brakujących	grup	taryfowych,	w	celu	poprawnego	skalkulowania	oferty		

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i modyfikacji w/w zapisów. 
 

Pytanie nr 21: 
Ile będzie zawartych umów na odkup energii elektrycznej?  
Odpowiedź: 8. 
 

Pytanie nr 22: 
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – prosimy o informacje, czy wskazane mikroinstalacje / instalacje FV 
są już aktywne, czy dopiero zostaną podłączone? Ewentualnie, kiedy Zamawiający zamierza uruchomić 
mikroinstalacje / instalacje FV.  
Odpowiedź: Wskazane mikroinstalacje / instalacje FV są już aktywne. 
 

Pytanie nr 23: 
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy wskazane PPE, posiada status wytwórcy lub prosumenta? 
Odpowiedź: Wskazane PPE posiadają status wytwórcy. 
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Pytanie nr 24: 
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: PPE wskazane jako PPE posiadające mikroinstalacje / instalacje FV:  

• Czy	Zamawiający	posiada	odpowiedni	wypis	MIOZE	i	jest	w	stanie	przedstawić	go	wybranemu	
Wykonawcy	przed	podpisaniem	umowy?	

• Czy	umowa	na	odkup	zostanie	podpisana	na	wzorze	Zamawiającego,	czy	Wykonawcy?		
Odpowiedź:  

• nie dotyczy (rejestr MIOZE dotyczy instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej 
w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana 
elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW)	

• umowa	na	odkup	zostanie	podpisana	na	wzorze	Wykonawcy.	
 

Pytanie nr 25: 
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 nr 26: 
Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu, zamiast grup 
taryfowych: C12w, O12, O11, stosować zamiennie grupy taryfowe? Wyjaśniamy, że nie posiadamy 
w nomenklaturze systemu grupy taryfowej C12w, O12, O11. Wskazujemy także, że zastosowanie zamiennej 
grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia. 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie nr 27: 
Par. 7 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu na zapis w brzmieniu: „W przypadku 
opóźnienia Zamawiającego w płatnościach faktur, Wykonawca uprawniony jest do naliczania Zamawiającemu 
odsetek zgodnie z przepisami prawa.” Wyjaśniamy, że zwłoka jest kwalifikowanym opóźnieniem i wymaga 
zawinienia.  
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie przychyla się do wniosku. 
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Pytanie nr 28: 
Par. 8 ust. 1 wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego fragmentu zapisu w brzmieniu: „(…) 
gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce (…)” na: „(…) gdy Zamawiający zwleka z zapłatą (…)”. Wyjaśniamy, 
że zwłoka jest kwalifikowanym opóźnieniem i wymaga zawinienia. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie nr 29: 
Par. 8 wzoru umowy: wnioskujemy o modyfikacje postanowienia odnoszącego się do nielegalnego poboru 
paliwa lub energii. W przypadku nielegalnego poboru, zgodnie z art. 6b ust. 1 Prawa energetycznego, 
możliwość wstrzymania dostarczania energii została przewidziana dla OSD i nie jest w tym przypadku 
wymagany wniosek od Sprzedawcy. Prosimy zatem o dostosowanie zapisów par. 8 do obowiązujących 
przepisów prawa.  
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie przychyla się do wniosku. Zapisy dostosowane są do relacji stron 
Zamawiający-Wykonawca. Nielegalny pobór prądu to m.in. pobór - bez zawarcia umowy, - z całkowitym albo 
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, - poprzez ingerencję w układ pomiarowo-
rozliczeniowy mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ (w tym oddziaływanie 
magnesem neodymowym). Konsekwencje reguluję bezpośrednio Prawo energetyczne i Kodeks Postępowania 
Cywilnego i Karnego. 
 

Pytanie 30: 
Par. 11 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy: wnioskujemy o doprecyzowanie, że chodzi o również o zmianę stawki 
podatku akcyzowego. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie nr 31: 
Par. 11 ust. 7 wzoru umowy: Rzeczone postanowienie nie dotyczy zmiany stawki podatku od towarów i usług 
czy zmiany stawki podatku akcyzowego, wobec tego wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu.  
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie nr 32: 
Par. 2 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o dodanie dodatkowego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający 
zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy niezbędnych do dokonania procesu zmiany sprzedawcy danych 
i informacji w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyniku postępowania, w pliku Excel.” 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku o dodanie dodatkowego zapisu. 
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji 
elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 33: 
Wnosimy o uzupełnienie grup taryfowych dla PPE  

• 480548209000024633 
• 480548209000024532 
• 480548209000024128 
• 480548209000024027 
• 480548209003554486 
• 480548109003224888 
• 480548109003224989 
• 480548109003225090 
w zał. nr 1 zakładka taryfa Cxx i Gxx i R 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i modyfikacji w/w zapisów. 


