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Warszawa, 26.09.2022 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 75/2022 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 75/2022 Voltra, 
przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy 
zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. 
 

Pytanie 1 – Załączniki nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
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 2 – Załączniki nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
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 
 

Pytanie 3 - §5 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), Załączniki nr 2.c-2.d do SWZ („Formularz cenowy”) 
Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną w rozliczeniach dla punktów poboru 
w grupach taryfowych: B23, B21, B11 (Bxx) jest Megawatogodzina [MWh]. 
Proszę o uwzględnienie powyższej jednostki, tj. [zł/MWh] w treści zapisu §5 ust. 1-2 (w przypadku 3 i 4 części przedmiotu 
zamówienia) oraz Załącznikach nr 2.c-2.d do SWZ (z jednoczesnym określeniem szacunkowego zapotrzebowanie energii 
w [MWh]), przy prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru w wyżej wymienionych grupach taryfowych. 
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) 
na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grup taryfowych Bxx (B23, B21, B11) w jednostkach im dedykowanych, 
tj. wyrażonych odpowiednio w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh)? Informujemy, że brak zgody na powyższe 
może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty 
wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, 
które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grup taryfowych 
Bxx (B23, B21, B11) w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych odpowiednio w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh) 
 

Pytanie 4 – §6 ust. 6 lit b), §2 ust. 2 lit b) Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą 
na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie 
dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności 
na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają 
natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów 
w całości. 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
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Pytanie 5 – §6 ust. 6 lit b), §2 ust. 2 lit b) Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 10 do SWZ 
(„wzór formularza raportu”) 
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 przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail, do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie 6 – §6 ust. 6 lit c) Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d 
do SWZ) - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
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 7 – §7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
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: „Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku 
bankowego.” 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 8 - §7 ust. 11-12 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
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. 
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Pytanie 9 – §10 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może 
dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jedynie na inny podmiot objęty 
postepowaniem przetargowym. Punkty należące do nieujętych w postepowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały 
zmianę przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis 
Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku następstwa prawnego 
lub między podmiotami wymienionymi w SWZ. Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż wskazany 
w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić wyłącznie na inny podmiot objęty postępowaniem 
przetargowym lub w przypadku następstwa prawnego. 
 

Pytanie 10 – §11 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d 
do SWZ), Rozdział IV SWZ 
Mając na względzie informację podaną w §11 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) Wykonawca zwraca 
się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (Załączniki 
nr 1.a,1.b,1.c,1.d do SWZ). 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. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie równoważnego 
zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość 
i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umów) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy.” 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających potwierdza prawidłowość danych na podstawie przekazanych dokumentów 
przez poszczególnych członków Grupy Zakupowej oraz złożonych oświadczeń. W sytuacji jednostkowych niezgodności 
umowa wchodzi w życie w zakresie takiego punktu poboru nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 
zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD na podstawie prawidłowo przekazanych danych. 
 

Pytanie 11 – §2 ust. 3, lit d), §11 ust. 5, lit a) Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”) 
Wykonawca informuje, że zmiany mocy umownej lub grupy taryfowej są możliwe w ramach określonych w przedmiocie 
zamówienia (dla danej części zamówienia) grup taryfowych. W związku z powyższym proszę o dodanie zapisu, 
iż „Zamawiający może zmienić grupę taryfową bądź moc umowną dla punktów poboru energii elektrycznej w ramach 
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia dla danej części grup taryfowych.”. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie 12 – Załącznik nr 3a do SWZ - Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej („Pełnomocnictwo”), 
§11 ust. 1-3 Załącznika nr 3 do SIWZ („Wzór umowy”), Rozdział IV, pkt 1-3 SWZ 
Mając na względzie zobowiązania wyszczególnione w §11 ust. 1-3 Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), rozdziału IV, 
pkt 1-3 SWZ, zwracamy się z pytaniem 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 wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, 
zawierającego aktualne zapisy IRiESD OSD  (druk w załączeniu)? 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 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 wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, zawierającego aktualne 
zapisy IRiESD OSD. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiających wskazuje, że Pełnomocnictwo załączone do SWZ 
wyczerpuje zapisy czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD. 
 

Pytanie 13 – Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d do SWZ) - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia 
go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu 
może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami. 
Odpowiedź: Zamawiający dysponują tytułami prawnymi (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), 
które upoważniają je do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 
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Pytanie 14 – Rozdział IV SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.c,1.d do SWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx 
(B23, B21, B11) są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ 
będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy 
pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez 
Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii 
jest niemożliwa. 
Odpowiedź: Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx (B23, B21, B11) są dostosowane do zasady TPA. 
 

Pytanie 15 - Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d do SWZ) - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie (potwierdzenie) następujących informacji: 

a) Czy umowy dystrybucyjne (dla punktów poboru dla których zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte 
są na czas określony, czy nieokreślony? 

b) 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? 

c) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia 
woli, zawartego w pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi? 

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii (PPE) Gminy Zarzecze 
oraz Centrum Kultury w Zarzeczu? 

e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne 
przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, 
które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? 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 upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, 

zawartego w pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi; 
c) Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, 

zawartego w pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi; 
d) E.ON Polska S.A. 
e) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne 

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy; 
f) Nie. 

 

Pytanie 16 - Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d do SWZ), Rozdział IV SWZ 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel (uzupełni brakujące 
dane w zakresie: nr licznika, nazw miejscowości/ulic i nr ulic/budynków/działek) oraz dokumenty do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić 
będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 
• nazwa i adres firmy; 
• opis punktu poboru; 
• adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
• grupa taryfowa; 
• planowane roczne zużycie energii; 
• numer licznika; 
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• Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
• nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
• numer aktualnie obowiązującej umowy; 
• data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
• numer ewidencyjny PPE; 
• czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
• wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
• 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; 

• dokument nadania numeru NIP; 
• dokument nadania numeru REGON; 
• KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka; 
• 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 dane w wersji elektronicznej Excel (uzupełni brakujące dane w zakresie: 
nr licznika, nazw miejscowości/ulic i nr ulic/budynków/działek) oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 

Pytanie 17 – Rozdział XVIII SWZ („Informacja o formalnościach... “), pkt 9 Załącznika nr 2 do SWZ („FORMULARZ OFERTY”) 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów 
jednostronnie podpisanych umów (wraz z niezbędnymi do ich zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy? 
Czy Zamawiający dopuszcza by w imieniu samorządowych jednostek organizacyjnych typu szkoły, przedszkola 
(wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 -Załączniku nr 1.b do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 2 
dla których nabywcą na fakturze będzie Gmina/Powiat), które będą oddzielnymi płatnikami (odbiorcami) umowy zawarł 
nadrzędny Zamawiający – Gmina/Powiat? Czy też jednostki organizacyjne gminy będą zawierały oddzielne umowy 
sprzedaży energii elektrycznej? Czy Zamawiający przygotuje ww. dokumenty umów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną. Jednostki organizacyjne 
gminy będą zawierały oddzielne umowy sprzedaży energii elektrycznej. Pełnomocnik Zamawiających przygotuje 
ww. dokumenty i będzie koordynował proces ich podpisania. Jednocześnie Zamawiający dopuści zawarcie jednej umowy 
w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym dla tego 
samego Nabywcy (NIP) jeśli podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie mogłoby spowodować znaczne 
opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do nieterminowego rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej.  
 

Pytanie 18 – Rozdział IV, pkt 4 SWZ („Opis Przedmiotu Zamówienia”), §11 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ („Wzór umowy”), 
Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b do SWZ) 
Informujemy, iż biorąc pod uwagę termin złożenia oferty - 12.10.2022 r. i termin zawarcia umowy sprzedaży energii 
elektrycznej z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty (po złożeniu przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oświadczeń 
i dokumentów w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania), nie jest możliwe aby Wykonawca dokonał w imieniu 
Zamawiającego wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów 
z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Mając powyższe na uwadze wnoszę o samodzielne dokonanie wypowiedzenia 
umów w terminie umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie sprzedaży energii od 01.01.2023 r., a tym samym o rezygnację 
z wymogu wypowiedzenia przez Wykonawcę aktualnie obowiązujących umów. 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających poinformował Zamawiających o konieczności samodzielnego wypowiedzenia 
umów w terminie umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie sprzedaży energii od 01.01.2023 r a tym samym o rezygnacji 
z wymogu wypowiedzenia przez Wykonawcę aktualnie obowiązujących umów. 
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Pytanie 19 – Rozdział IV SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d 
do SWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło 
z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, 
w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 
Jeśli tak, to czy dotyczy to tylko PPE w grupie taryfowej B23 wymienionych w Załączniku nr 1.d do SWZ -  
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia –Część 4 (Instalacje PV))? Jakie szacowane ilości energii zostaną 
wprowadzone do sieci przez Zamawiającego (jakie ilości energii Sprzedawca będzie odkupował 
od Zamawiającego? 

b) 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. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą  końcowym 
wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby 
w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu 
przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.  U. 2021 r. poz. 955 ze zm.) w stosunku do punktów 
poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada status wytwórcy. Dotyczy to tylko PPE w grupie taryfowej B23 wymienionych 
w Załączniku nr 1.d do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia –Część 4 (Instalacje PV). Szacowane ilości energii 
wprowadzone do sieci przez Zamawiającego: 
PPE: 590322429500001549 – 0 kWh 
PPE: 590322429500001587 – 0 kWh 
 

Pytanie 20 – Rozdział IV SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d 
do SWZ) 
W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii 
wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej w Załącznikach nr 1.a, 1.b, 1.c do SWZ, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego punktów 
poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy bądź uwzględnienie/włączenie 
ich do Załącznika nr 1.d do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 4  (Instalacje PV)). 
Odpowiedź: Zgłoszone PPE w Załącznikach nr 1.a, 1.b, 1.c do SWZ nie zawierają instalacji PV 
 

Pytanie 21 – Rozdział IV SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d 
do SWZ) 
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, 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. 
Odpowiedź: Postępowanie nie obejmuje punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status 
prosumenta energii odnawialnej. 
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Pytanie 22 – Rozdział IV, pkt 4.5) SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załącznik nr 1.d do SWZ) 
Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy zakupu nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE 
(umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego) z wybranym Wykonawcą na wzorze 
umownym zaproponowanym przez Wykonawcę oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną? 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie 23 – Rozdział IV SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załącznik nr 1.d do SWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla którego 
Zamawiający posiada status wytwórcy: 

• mocy źródła (zainstalowana moc elektryczna) oraz rodzaj źródła, 
• daty uruchomienia źródła, 
• ilości energii wprowadzonej do sieci OSD przez źródło wytwórcze. 

Czy odkup energii dotyczy dwóch PPE w grupie taryfowej B23 wymienionych w Załączniku nr 1.d do SWZ?  
Jakie szacowane ilości energii zostaną wprowadzone do sieci przez Zamawiającego (jakie ilości energii Sprzedawca będzie 
odkupował od Zamawiającego)? 
Odpowiedź:  
PPE: 590322429500001549 

• Moc źródła: 100 kWp; 
• Data uruchomienia: 2018; 
• Ilości energii wprowadzonej do sieci OSD: Zamawiający nie wprowadza energii elektrycznej do sieci 

dystrybucyjnej. Całość wytworzonej energii konsumuje na bieżąco. Nie posiada umowy na wprowadzanie energii 
do sieci dystrybucyjnej. 

 

PPE: 590322429500001587 –  
• Moc źródła: 100 kWp; 
• Data uruchomienia: 2018; 
• Ilości energii wprowadzonej do sieci OSD: Zamawiający nie wprowadza energii elektrycznej do sieci 

dystrybucyjnej. Całość wytworzonej energii konsumuje na bieżąco. Nie posiada umowy na wprowadzanie energii 
do sieci dystrybucyjnej. 

 
 

Pytanie 24 – Rozdział IV SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załączniki nr 1.a,1.b,1.c,1.d 
do SWZ) 
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. 10 dni, 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 okresów rozliczeniowych dla każdego PPE 
z osobna. 
 

Pytanie 25 – §6 ust. 6 lit c) Załącznika nr 3 do SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 1 do SWZ (Załącznik 1.b do SWZ) - 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Czy Odbiorcy: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku i Łubniański Ośrodek Kultury nie powinni być jednocześnie Odbiorcą 
i Nabywcą na fakturze? W załączniku nr 1 do SWZ (Załącznik 1.b do SWZ) dla Odbiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Łasku 
wskazano Nabywcę Powiat Łaski, natomiast dla Łubniańskiego Ośrodka Kultury - Gminę Łubniany. 
Odpowiedź: 
Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku - Nabywca: Powiat Łaski 
Odbiorca: Łubniański Ośrodek Kultury – Odbiorca: Łubniański Ośrodek Kultury 
Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji SWZ 


