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reprezentujący Zamawiających w: Grupa Zakupowa Nr 80/2022 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 80/2022 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. 
Data wpływu: 19.01.2023 r. 
 
Pytanie 1 
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamawiający dzieląc postępowanie na części według lat kontraktu dopuszcza możliwość, że na każdą część 
zostanie wybrany inny Wykonawca. W związku z taką potencjalną sytuacją jak będzie wyglądała sytuacja 
punktów poboru, których okres kontraktu zaczyna się n. w trakcie 2023 r. a kończy w 2024r lub 2025 r.?  
Wówczas będzie istniała możliwość, że na 2023 r. podmiot będzie miał innego sprzedawcę niż na 2024 r? 
Wolumen tych punktów jest podzielony proporcjonalnie na poszczególne lata i jest odpowiednio 
odzwierciedlony w formularzach cenowych dla każdej części.  Zakładając, że Wykonawca złoży ofertę tylko 
na część 1 to zgodnie z wolumen formularz cenowego nie uwzględni wolumenu na rok 2024 dla punktów, które 
rozpoczynają sprzedaż w 2023r. Czy wobec tego składając ofertę na część 1, wykonawca dla kilku punktów 
będzie musiał zawrzeć umowę kończącą się w połowie 2024 r.? 
Odpowiedź: Będzie istniała możliwość, że na 2023 r. podmiot będzie miał innego sprzedawcę niż na 2024 r. 
Umowy zostaną przygotowane zgodnie z podziałem na części, zgodnie z intencją Pełnomocnika 
Zamawiających. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części przedmiotu zamówienia Zamawiający 
będzie się kierował kryterium ceny za realizację przedmiotu zamówienia, waga - 100 %. 
 
Pytanie 2 
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
W związku z podziałem zamówienia na części według lat kontraktu, punkty poboru które na dzień składania 
ofert będą przechodziły pierwsza zmianę sprzedawcy, na pozostałe części będzie to już kolejna zmiana 
sprzedawcy z odrębnie zawartymi umowami dystrybucyjnymi. Na dzień składania ofert, Wykonawca chcące 
złożyć ofertę tylko na część 2 nie ma wiedzy, które punkty będą przechodziły pierwszą zmianę sprzedawcy, 
a które kolejną. Czy Zamawiający jest w stanie zmienić załącznik nr 1 do SWZ w taki sposób, aby wyraźnie 
zaznaczyć podział części, tak aby do każdej z nich dane były precyzyjne? 
Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
w wersji elektronicznej Excel po wyborze Wykonawcy dostosowane do stanu faktycznego. Jeśli zaistnieje 
w/w sytuacja, kolumna wskazująca czy jest to pierwsza lub kolejna zmiana i aktualnego sprzedawcę, zostanie 
uaktualniona. 
 


