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Warszawa, 07.03.2023 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. 
Data Wpływu: 01.03.2023 r. 
 

Pytanie 1: 
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. 
 

Pytanie 2: 
Prosimy o informacje czy złożona oferta powinna uwzględniać stawkę OZE obowiązująca w dniu składania 
ofert, czyli 12%, czy zgodnie z ustawą o OZE 19%? 
Odpowiedź: Oferta powinna uwzględniać stawkę OZE obowiązującą zgodnie z ustawą o OZE tj. 19% 
 

Pytanie 3: 
SWZ Rozdział IV pkt. 1 oraz pkt. 4 ppkt. 4) - Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o wydzielenie 
do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status 
prosumenta energii odnawialnej lub status wytwórcy.  
W przypadku podziału postępowania na części, Wykonawca prosi o podanie informacji dot. PPE dla którego 
Zamawiający dotyczy odkup energii OZE: 

a) Moc instalacji; 
b) Przewidywaną roczną ilość energii elektrycznej do odsprzedaży 
c) Rodzaj źródła; 
d) Łączna moc zainstalowania źródła; 
e) data przyłączenia instalacji do sieci OSD; 
f) okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy lub miesiąc); 
g) termin wystawienia faktury przez kontrahenta;  
h) termin płatności (powinien zostać określony przez ilości dni od daty prawidłowego wystawienia faktury 

przy jednoczesnym określeniu ilości dni od daty dostarczenia faktury); 
i) sposób dostarczenia faktury przez kontrahenta; 
j) numer koncesji oraz data wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE 

oraz data dokowania wpisu (jeśli jest wymagany).  
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k) W umowach przetargowych muszą zostać również zawarte dane kontaktowe osób po stronie 
kontrahenta, które będą odpowiedzialne za realizacje umowy po stronie odkupu energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci (brak danych kontaktowych zawartych w umowie uniemożliwi przekazywanie 
kontrahentowi informacji odnośnie realizacji umowy).  

Wykonawca prosi również o informację czy Zamawiający ma zgłoszoną instalację u OSD i podpisaną umowę 
dystrybucyjną z OSD uwzględniającą oddawanie energii do sieci, jeśli Zamawiający nie ma zgłoszonej 
instalacji oraz podpisanej umowy to Wykonawca prosi o informację, kiedy nastąpi powyższe. Wykonawca 
wyjaśnia, że wskazanie ww. danych jest niezbędne, aby był możliwy odkup energii OZE. 
Jednocześnie Wykonawca wnosi o udostępnienie nw. danych w celu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę 
Oferty na warunkach wskazanych w SWZ: 

a) Moc instalacji; 
b) Przewidywaną roczną ilość energii elektrycznej do odsprzedaży; 
c) Rodzaj źródła; 
d) Łączna moc zainstalowania źródła; 
e) data przyłączenia instalacji do sieci OSD; 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku o wydzielenie punktów poboru energii, 
w stosunku do których Zamawiający status wytwórcy. Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia 
w terminie umożliwiającym prawidłową zmianę sprzedawcy, wypowiedzą umowy, które na dzień składania 
ofert posiadają status prosumenta. Pełnomocnik Zamawiających uzupełni załącznik nr 1 do SWZ 
o wnioskowane dane na podstawie danych przekazywanych przez poszczególnych Zamawiających. 
 

Pytanie 4: 
SWZ Rozdział 4 ppkt. 3), Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 2 ust. 2 lit. b) oraz § 6 ust. 6 lit. b) - 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 Wykonawca prześle na wniosek Zamawiającego nie częściej niż raz na kwartał, w wersji 
elektronicznej, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls 
specyfikacją na adres e-mail wskazany we wniosku Zamawiającego. Jednocześnie wnioskujemy o wykreślenie 
z Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór formularza raportu.xlsx, wymaganych danych: 1. Nazwa OSD, 2 – cykl 
rozliczeniowy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał 
wskazane we wniosku kolumny przy jednoczesnym brak kolumn „1. Nazwa OSD, 2 – cykl rozliczeniowy.”  
 
 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców 
jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji dokumentacji przetargowej 

a także zmianie ulegnie termin wskazany na złożenie oferty. Nowy termin wraz dokumentacją zostanie 
opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.) 


