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Warszawa, 14.02.2023 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:13.02.2023 r. 

 

Pytanie 1: 
Rozdział IV, pkt 4.4) lit a) SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. 

Czy Zamawiający w rozliczeniu z tytułu sprzedaży Energi Elektrycznej wytworzonej w instalacji dopuszcza 

zastosowanie innej ceny niż cena Ck [zł/MWh] tj. cena kwartalna, o której mowa w art. 41 ust. 8 Ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie art. 23 ust. 2 

pkt 18a ustawy Prawo Energetyczne. Wówczas ceną z tytułu sprzedaży Energi Elektrycznej wytworzonej 

w instalacji będzie cena zaproponowana przez Wykonawcę, chyba że przepisy prawa regulujące ustawowy 

obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji przez Sprzedawcę przewidują inny sposób ustalenia ceny 

sprzedaży. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację przedmiotowego 

zapisu do treści: 

„W rozliczeniu z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zastosowanie znajdują następujące zasady: 

a) w rozliczeniu z tytułu sprzedaży Energi Elektrycznej wytworzonej w instalacji zastosowanie znajduje cena 

zaproponowana przez Wykonawcę lub cena Ck [zł/MWh] tj. cena kwartalna, o której mowa w art. 41 ust. 8 

Ustawy o odnawialnych źródłach energii, ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie art. 

23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo Energetyczne, chyba że przepisy prawa regulujące ustawowy obowiązek zakupu 

energii elektrycznej z instalacji przez Sprzedawcę przewidują inny sposób ustalenia ceny sprzedaży.” 

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyla się do wniosku. 

 


