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Pełnomocnik Zamawiającego: 
 

Voltra Sp. z o.o. 
ul. W. Reymonta 12E/47, 
05-250 Radzymin  
 
Voltra Energy 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 49/2021 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 49/2021 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań 

otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego 

wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas 

sporządzania oferty. 
Data wpływu: 10/08/2021 
 
Pytanie nr 1– załącznik nr 2b 

Wykonawca ponawia prośbę o modyfikację formularza cenowego nr 2b w zakresie tytułu 

wskazującego grupy taryfowe, których dotyczy oferta. 
 

Odpowiedź: Formularze cenowe (w tym formularz cenowy nr 2b), załącznik 1a,1b,1c,1d, 

wzór umowy oraz pozostałe załączniki SWZ zostaną zmodyfikowane zgodnie 

ze sprostowaniem będącym wynikiem udzielonych odpowiedzi do niniejszego postępowania. 

Termin wysłania sprostowania do publikacji w DUUE: 09/08/2021 r. Zostanie ono 

opublikowane na stronie TED w dniu 13/08/2021 r. o godzinie 9:00. Jednocześnie zostanie 

opublikowana na stronie Pełnomocnika Zamawiających zaktualizowana dokumentacja SWZ. 

 

  

 

 



Pytanie nr 2 – SWZ – załącznik 1b i 1c, załączniki 2b i 2c – formularz cenowy 

W związku z treścią odpowiedzi nr 7 oraz 8 z dnia 09.08.2021 Wykonawca wnioskuje 

o dokonanie modyfikacji wskazanych wyżej załączników. Z uwagi na zakres zmian, które 

powinny zostać dokonane w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia poprawnej oferty, 

prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert. 
 

Odpowiedź: Załącznik 1b i 1c, załączniki 2b i 2c – formularz cenowy oraz pozostałe 

załączniki SWZ zostaną zmodyfikowane zgodnie ze sprostowaniem będącym wynikiem 

udzielonych odpowiedzi do niniejszego postępowania. Termin wysłania sprostowania 

do publikacji w DUUE: 09/08/2021 r. Zostanie ono opublikowane na stronie TED w dniu 

13/08/2021 r. o godzinie 9:00. Jednocześnie zostanie opublikowana na stronie Pełnomocnika 

Zamawiających zaktualizowana dokumentacja SWZ. 

Termin składania ofert zostanie przesunięty. Sprostowanie dotyczące nowej daty składania 

ofert zostanie wysłane do publikacji w dniu 13/08/2021 r. 
 

Pytanie nr 3 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - § 11 ust. 5 lit d) w powiązaniu § 5 

ust. 2 

W związku z treścią odpowiedzi nr 15 z dnia 09.08.2021 r., Wykonawca wnioskuje 

o umożliwienie zapoznania się z dokonanymi zmianami. 
 

 Odpowiedź: Wzór umowy oraz pozostałe załączniki SWZ zostaną zmodyfikowane zgodnie 

ze sprostowaniem będącym wynikiem udzielonych odpowiedzi do niniejszego postępowania. 

W ocenie Pełnomocnika Zamawiających § 11 ust. 5 lit d) koreluje z § 5 pkt. 2 i 4. 

§ 11 ust. 5 lit d) otrzyma brzmienie: 
 

„ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo 

Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej, Ustawy OZE, Ustawy o podatku 

akcyzowym lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki 

związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności 

energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą 

z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 

bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.” 
 

Termin wysłania sprostowania do publikacji w DUUE: 09/08/2021 r. Zostanie ono 

opublikowane na stronie TED w dniu 13/08/2021 r. o godzinie 9:00. Jednocześnie zostanie 

opublikowana na stronie Pełnomocnika Zamawiających zaktualizowana dokumentacja SWZ. 


