
Pytania i odpowiedzi z dnia 02.01.2023 
 

1. Czy rozpatrujecie Państwo zmianę zasad przetargu na możliwość oferowania kupna stacji w 
poszczególnych miastach lub lokalizacjach? 

 
Odpowiedź: Niestety nie planujemy wprowadzać takich zmian. 

 
2. Prosimy o uzupełnienie danych o kosztach i czasookresie korzystania z tych miejsc 

w poszczególnych miastach, gdyż są to ważne informacje dla długoletnich inwestycji, a ich 
uzgadnianie z każdym z miast zajmie dużo czasu? 

 
Odpowiedź: W dokumencie Pytania i odpowiedzi z dnia 02.01.2023 przedstawiliśmy 

dokumenty przedstawiające tytuły prawne do nieruchomości. Dokumenty te posiadają również 
informację w zakresie opłat z tytuł prawa własności.  

Przypominamy jednak że bez względu na status, termin obowiązywania i wartość opłaty za 
posiadany tytuł prawny kupujący musi pozyskać tytuł prawny indywidualnie w swoim imieniu.  

Po 3 miesiącach od zawarcia umowy sprzedaży ENERGA-OPERATOR SA rozpocznie proces 
rozwiązania obowiązujących tytułów prawnych. 

Jeżeli dana gmina umożliwi dokonanie przeniesienia praw do nieruchomości to ENERGA-
OPERATOR SA umożliwi taką ścieżkę realizacji po swojej stronie o ile zostaną uzgodnione przez 
strony odpowiednie warunki. 
 

3. Gdzie znajduje się Złącze Kablowo-Licznikowe z głównym pomiarem dla danej lokalizacji?, jeśli 
w osobnej szafie poza stacją ładowania, to średnio w jakiej odległości od stacji? 
 
Odpowiedź: To zależy. Z zasady szafka pomiarowa znajduje się w niedalekiej odległości od 

stacji ładowania Są jednak przypadki gdzie układ pomiarowy jest zainstalowany w samej stacji 
ładowania (częściowo w Gdańsku i Gdyni) lub jest oddalony od stacji ładowania. Zachęcamy do 
odbycia wizji w terenie, wszystkie nasze stacje można znaleźć w aplikacji Orlen Charge lub systemie 
EIPA w UDT.  
 

4. Jakie kable (mm2) zasilają stacje AC 2x22kW i w jakich są rurach ochronnych? 
 
Odpowiedź: Minimalny przekrój linii zalicznikowej to 35 mm2 Kable posiadają tylko rury 

osłonowe w miejscu skrzyżowań z inną infrastrukturą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

5. Czy Kupujący otrzyma wraz ze stacjami dostęp do systemu naliczania opłat, czy musi go sam 
wybrać, kupić i uruchomić? 
 
Odpowiedź: Każdy Operator Ogólnodostępnej Stacji ładowania (zwany dalej OOSŁ) ma 

obowiązek posiadania oprogramowanie do świadczenia usługi ładowania. ENERGA-OPERATOR SA 
nie jest OOSŁ i nie posiada oprogramowania tego typu. Aktualny OOSŁ ma zainstalowane swoje 
oprogramowanie, które zostanie usunięte w celu przygotowania stacji do przejęcia przez nowego 
właściciela (OOSŁ).  

 

6. Jeśli tak, to czy każda stacja będzie podlegała dodatkowemu odbiorowi w UDT i związanych z 
tym opłatom? 
 



Odpowiedź: Stacje posiadają badanie UDT, które przedstawiliśmy w załączonych 
dokumentach. Nowy właściciel będzie podlegał badaniom UDT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.    
 

7. Czy okres ponownego uruchomienia stacji w tym podpisywanie umów na korzystanie z terenu 
będzie określony na np 180 dni, mając na uwadze 8 miast i prawie 280 lokalizacji? 

 
Odpowiedź: Na przejęcie stacji od ENERGA-OPERATO SA nowy właściciel ma 3 miesiące. 

Decyzja i termin o uruchomieniu stacji do świadczenia usług ładowania jest decyzją biznesową 
nowego właściciela.  

 

8. Z uwagi na brak danych o warunkach korzystania z terenu i opłatach dla miasta oraz innych 
ważnych informacji prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 3 tygodnie. 

 
Odpowiedź: Niestety nie ma takiej możliwości. Zachęcamy do kontaktu z gminami oraz 

śledzeniem informacji publicznych. Bardzo często Gminy posiadają regulację dotyczące opłat 
związanych z np. zajęciem pasa drogowego.  

 

9. Współrzędne geograficzne dla miasta Płock są podane w innym systemie współrzędnych. 
Prosimy o ich zmianę na zgodne z systemem dla pozostałych miast., gdyż te wprowadzają 
w błąd i są mniej wygodne do kopiowania. 
 
Odpowiedź: Dane są prawidłowe. Wymagają natomiast edycji przy kopiowaniu.  
 

10. Czy wadium można dostarczyć w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej? 
 
Odpowiedź: Niestety nie dopuszczamy takiej możliwości.   
 

 


