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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 81/2023 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 81/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi 

wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. 
Data wpływu:16.02.2023 r. 

 

Pytanie 1: 
Wnosimy o zmianę zapisów umowy dot. rozliczania energii wytworzonej na cenę 70% TGEbase 

(70% miesięcznej średnioważonej cenie BASE za dany Okres rozliczeniowy, publikowanej w raporcie 

miesięcznym przez Towarową Giełdę Energii, kalkulowaną na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych 

oraz blokowych zawartych w danym miesiącu na Rynku Dnia Następnego). 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku i dopuszcza implementację zapisów 

dot.  rozliczania energii wytworzonej na cenę 70% TGEbase (70% miesięcznej średnioważonej cenie BASE 

za dany Okres rozliczeniowy, publikowanej w raporcie miesięcznym przez Towarową Giełdę Energii, 

kalkulowaną na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych oraz blokowych zawartych w danym miesiącu 

na Rynku Dnia Następnego), na wzorze Wykonawcy. 
 

Pytanie 2: 
Wnosimy o usunięcie możliwości wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. 
 

Pytanie 3: 
Wnosimy o następującą zmianę: Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć liczbę̨ punktów poboru 

energii osobno w ramach każdej z grup taryfowych, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 dla część 

1,2,3,4 do SWZ. Modyfikacja ta nie może przekroczyć 10% ilości punktów poboru energii (ale nie mniej niż 1) 

wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ oraz nie przekroczy 10% szacowanej ilości energii elektrycznej 

wskazanej w załączniku nr 1 dla część 1,2,3,4 (dotyczy wolumenu i ilości PPE dla całej grupy). 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyla się do wniosku. 

 


