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Warszawa, 10.01.2023 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 79/2022 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 79/2022 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. 
Data wpływu: 5 i 9 stycznia 2023 r. 

Pytanie nr 1 
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu SWZ rozdział IV pkt 4. ppkt 3) i 4). Wyjaśniamy, że Zamawiający musi 
samodzielnie wypełnić wszelkie oświadczenia i wysłać je do Wykonawcy. Na tej podstawie Wykonawca 
zobowiązany jest realizować Ustawę dot. zamrożenia cen w 2023 r.   
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji zapisów do treści: 
SWZ rozdział IV pkt 4. ppkt 3) 
Implementacji zapisów 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 (lub innych, 
wprowadzonych w trakcie trwania kontraktu mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej 
oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2024- 2025) na podstawie osobiście wypełnionych i wysłanych 
oświadczeń do Wykonawcy przez Zamawiającego. 
SWZ rozdział IV pkt 4. ppkt 4) 
Wykonanie powyższych czynności (wskazanych w pkt. 1 - 2) odbywa się na podstawie załącznika nr 2a, 2b 
do projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ) oraz na podstawie osobiście wypełnionych 
i wysłanych oświadczeń do Wykonawcy przez Zamawiającego do aktów prawnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w roku 2023 i możliwych 
w latach 2024-2025). 

Pytanie nr 2 
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – oświetlenie uliczne: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w 
rozliczeniu dla oświetlenia, zamiast grupy taryfowej O11 stosować zamiennie grupę taryfową C11o lub C11? 
Wyjaśniamy, że nie posiadamy w nomenklaturze systemu grupy taryfowej O11. Wskazujemy także, 
że zastosowanie zamiennej grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu dla oświetlenia, zamiast grupy 
taryfowej O11 stosować zamiennie grupę taryfową C11o lub C11 (zgodnie z nomenklaturą Wykonawcy 
bez wpływu na rozliczenia)  

Pytanie nr 3 
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Czy Zamawiający samodzielnie wypowie umowy kompleksowe? 
Odpowiedź: Tak 
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Pytanie 4 
Cz. 2 rok 2024 – formularz cenowy: nie zgadza się zużycie w grupie taryfowej Cxx, Gxx i R, na formularzu 
jest 3285,911 MWh, a po zsumowaniu OPZ Excel wychodzi 3305,899 MWh 
Cz.  rok 2025 – formularz cenowy: nie zgadza się zużycie w grupie taryfowej Cxx, Gxx i R na formularzu 
jest 1 478, 114 MWh, a po zsumowaniu OPZ Excel wychodzi 1486,114 MWh 
Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona weryfikacji wskazanych elementów i ewentualnej korekty. 
 
 

 
 
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.) 
 

 


