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Warszawa, 01.03.2023 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: 21.02.2023 r. 
 

Pytanie 1: 
SWZ Rozdział IV pkt. 1 oraz pkt. 4 ppkt. 4) - 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 lub status 
wytwórcy, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 610 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. 
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. 
W przypadku podziału postępowania na części, Wykonawca prosi o podanie informacji dot. PPE dla którego 
Zamawiający dotyczy odkup energii OZE: 

a) Nr	PPE,	którego	dotyczy	odkup	energii	OZE;	
b) Adres	instalacji;	
c) Rodzaj	źródła;	
d) Łączna	moc	zainstalowania	źródła;	
e) data	przyłączenia	instalacji	do	sieci	OSD;	
f) OSD	na	terenie,	którego	znajduje	się	źródło;	
g) Cena	po	jakiej	dokonywany	będzie	odkup	energii	elektrycznej	wprowadzonej	do	sieci	
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h) okres	rozliczeniowy	(kwartał	kalendarzowy	lub	miesiąc);	
i) termin	wystawienia	faktury	przez	kontrahenta;	
j) termin	 płatności	 (powinien	 zostać	 określony	 przez	 ilości	 dni	 od	 daty	 prawidłowego	

wystawienia	 faktury	 przy	 jednoczesnym	 określeniu	 ilości	 dni	 od	 daty	 dostarczenia	
faktury);	k)	sposób	dostarczenia	faktury	przez	kontrahenta;	

k) numer	 koncesji	 oraz	 data	 wydania	 koncesji	 (jeśli	 jest	 wymagana)	 lub	 numer	 wpisu	
do	rejestru	MIOZE	oraz	data	dokowania	wpisu	(jeśli	jest	wymagany).	

l) 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. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających informuje, że Opis Przedmiotu Zamówienia nie obejmuje 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 2021 r. poz. 
610 z późn. zm.) 
 

Pytanie 2: 
SWZ Rozdział 4 ppkt. 3), Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 2 ust. 2 lit. b) oraz § 6 ust. 6 lit. b) - 
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie z Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór formularza raportu.xlsx, wymaganych 
danych: OSD oraz cykl rozliczeniowy. Są to informacje jakie klient posiada, gdyż sam zawiera umowy z OSD 
oraz dostaje faktury dystrybucyjne. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby plik był przekazywany w formacie 
Wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich danych, których wymaga Zamawiający? 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku o wykreśleniu załącznika nr 10 
do SWZ. Jednocześnie dopuszcza, aby plik był przekazywany w formacie Wykonawcy z uwzględnieniem 
wszystkich danych, których wymaga Zamawiający. 
 

Pytanie 3: 
SWZ Rozdział XVIII pkt. 3 – Zwracamy się z pytaniem czy Główny Zamawiający lub jego Pełnomocnik będzie 
odpowiadał za koordynację, przygotowanie, podpisanie oraz dystrybucję zawieranych umów oraz ile umów 
będzie zawartych. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w wyniku postępowania zawierane będą odrębne 
umowy dla każdej jednostki. Dodatkowo prosimy o informacje, czy dla każdej jednostki umowy będzie 
podpisywała odpowiednio umocowana osoba. 
Odpowiedź: Pełnomocnik będzie koordynował przygotowanie, podpisanie oraz dystrybucję zawieranych 
umów. W wyniku postępowania zawierane będą odrębne umowy dla każdej jednostki. 
Umowy będą podpisywane zgodnie z opisem załącznika nr 1 do SWZ w kolumnach Nabywca – Odbiorca. Ilość 
zawartych umów: Część I - 15, Część, II -  21, Część III - 5, Część IV – 17. 
 

Pytanie 4: 
SWZ Rozdział XIX pkt. 2 - Wnioskujemy o wykreślenie fragmentu zapisu w brzmieniu: „Umowa dla części 1 
zamówienia może zostać zawarta na wzorze Wykonawcy i wg metodologii opartej o wartości giełdowe 
z zastrzeżeniem, że zostaną w niej zaimplementowane zapisy Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 
odbiorców w 2023 roku gwarantujące obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami 
uprawnionymi wymienionymi w ustawie, w przypadku, gdy cena wynikające z zawartej umowy jest wyższa 
od ceny maksymalnej w wysokości 785 zł/MWh (cena nie zawiera podatku VAT i akcyzy).” Informujemy, 
że powyższy zapis nie będzie miał zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii 
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elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają 
niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty 
podatku VAT lub podatku akcyzowego. Równocześnie niezależnie od ceny rynkowej jedynie właściwej 
do podania w treści oferty, jeżeli się okaże, że poszczególni Zamawiający są odbiorcą uprawnionym, 
to w rozliczeniach z Państwem, w granicach wynikających z ustawy z dn. 27 października 2022r. o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 
odbiorców w 2023 r. (Dz. U 2022 poz. 2243 ze zm.)., w miejsce ceny rynkowej z oferty, znajdzie zastosowanie 
w/w cena maksymalna. Ponad to w chwili obecnej nie ma informacji o zamrożeniu cen na lata 2024 – 2025. 
Dodatkowo wyjaśniamy, że jeśli zaistniałaby taka sytuacja, to Zamawiający uprawniony jest do złożenia 
stosownych oświadczeń, zgodnie z ustawą, a Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać ustawę. 
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięci zapisu punktu 2 w Rozdziale XIX 
SWZ. 
Odpowiedź: Pełnomocnik nie przychyla się do wniosku. Zapisy o które wykreślenie wnioskuje Wykonawca w 
kontekście przedstawionej argumentacji są neutralne. 
 

Pytanie 5: 
Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 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 pełnej wiedzy na temat okresów rozliczeniowych 
dla każdego z PPE. 
 

Pytanie 6: 
Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 6 ust. 6 lit. 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. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje 
prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną 

a) w	 ramach	 jednego	 numeru	 NIP	 Zamawiającego,	 na	 podstawie	 faktur	 VAT	
ze	wskazanym	oddzielnym	subkontem	do	wpłat	należności,	przyporządkowanym	
odrębnie	 dla	 każdej	 z	 wyszczególnionych	 jednostek	 organizacyjnych/grup	
fakturowych?	

b) w	 ramach	 jednego	 numeru	 NIP	 Zamawiającego	 na	 podstawie	 faktur	 VAT	
ze	wskazanym	 jednym	 subkontem	 do	 wpłat	 należności	 przyporządkowanym	
do	wszystkich	wyszczególnionych	jednostek	organizacyjnych?	

Odpowiedź: Proponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez 
Zamawiającego zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy. 
Sposób prowadzenia rozliczeń w ramach jednego numeru NIP: rozwiązanie b) 
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Pytanie 7: 
Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 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 8: 
Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy - § 10 ust. 1 i ust. 2 - Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo 
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, 
które nie zostały określone. Oznacza to, że Zamawiający oczekuje możliwości wypowiedzenia umowy 
zasadniczo w każdym czasie. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, 
należy więc stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań 
o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko 
przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należyty. Ponadto, racjonalna 
kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki 
okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest niedopuszczalne w 
świetle istoty umowy sprzedaży zawieranej na czas oznaczony zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie 
zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie 
każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem 
nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy począwszy 
od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, 
nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku hurtowym. 
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. ustępów. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. „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 9: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do § 10 zapisu przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną 
przez Zamawiającego ilość energii, „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 uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy." 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. Zapisy zawarte we wzorze umowy 
odpowiadają w swej treści wnioskowanej zmianie. 
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Pytanie 10: 
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 indywidualnie złożą stosowne oświadczenie o możliwości przyjmowania FV 
w formie elektronicznej w zależności od możliwości technicznych danej jednostki. 
 

Pytanie 11: 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował 
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych	dla	każdego	punktu	poboru:	
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 

b) dokumentów	dla	każdej	jednostki	objętej	postępowaniem:	
c) pełnomocnictwo	do	zgłoszenia	umowy	do	OSD	wraz	z	upoważnieniem	OSD	do	zawarcia	

umowy	rezerwowej	ze	wskazanym	sprzedawcą	rezerwowym	w	sytuacjach	określonych	
w	ustawie	prawo	energetyczne;	

d) dokument	nadania	numeru	NIP;	
e) dokument	nadania	numeru	REGON;	
f) KRS	lub	inny	dokument,	na	podstawie	którego	działa	dana	jednostka;	
g) dokument	 potwierdzający	 umocowanie	 danej	 osoby	 do	 podpisania	 umowy	 sprzedaży	

energii	elektrycznej	oraz	pełnomocnictwa.	
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, 
skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne. 
Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 

Pytanie 12: 
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 powyższym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami. 
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania 
obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

Pytanie 13: 
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? 
Odpowiedź: 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. 
 

Pytanie 14: 
Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, 
OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów 
Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności 
za sposób pozyskania danych przez OSD. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe? 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie 15: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy	 umowy	 dystrybucyjne	 (jeśli	 zamawiający	 posiada	 rozdzielone	 umowy)	 zawarte	
są	na	czas	określony,	czy	nieokreślony?	

b) Czy	 Zamawiający	 samodzielnie	 wypowie	 obowiązujące	 umowy	 w	 terminach	
pozwalających	 na	 skuteczne	 przeprowadzenie	 procesu	 zmiany	 sprzedawcy,	
czy	też	upoważni	do	tej	czynności	Wykonawcę	(zapis	w	kolumnie	AP	–	wypowiedzieć)?	

c) 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?	

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?	

Odpowiedź:  
a) Umowy dystrybucyjne (dla punktów poboru dla których zamawiający posiada rozdzielone 

umowy) zawarte są na czas nieokreślony. 
b) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających 

skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. 
c) Pełnomocnik Zamawiających na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zobowiąże 

Wykonawcę do zawarcia umowy 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. 

d) Nie.	
 

Pytanie 16: 
Czy Pełnomocnik Zamawiających udostępni Wykonawcom skoryguje dane PPE dla każdej części, tj. wskaże 
nowego sprzedawcę, czy jest dla danego PPE kolejna czy pierwsza zmiana sprzedawcy, w miarę możliwości 
uzupełni kod PPE? 
Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie 17:  
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – taryfa Cxx i Gxx i R – Zwracamy 
się z prośbą o uzupełnienie danych o grupy taryfowe dla wszystkich PPE, wskazanie kodu PPE – Gmina 
Janowiec, nr ew. 34028010. Jednocześnie, w celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu 
na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia o wskazany zakres 
danych na podstawie informacji pozyskiwanych przez poszczególnych Zamawiających. 
 

Pytanie 18: 
Czy wszystkie podmioty ujęte w postępowaniu są odbiorcami uprawnionymi w myśl Art. 2 ustawy o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 
odbiorców w 2023 roku? 
Jeżeli nie, prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Wszystkie podmioty ujęte w postępowaniu są odbiorcami uprawnionymi w myśl Art. 2 ustawy 
o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu 
niektórych odbiorców w 2023 roku. 
 

Pytanie 19: 
Czy Zamawiający 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 o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię 
elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców. 
Odpowiedź: Nie. 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)  
 


