Pytanie 1
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie
przewidzianym w wykazie? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach
akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Zamawiającego nie obowiązują aneksy lojalnościowe do aktualnych umów. Terminy zgodne z
Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Pytanie 2 Załącznik nr 5 do SIWZ §5 ust. 1
Postępowaniem objęte są punkty zasilane również z sieci SN - prosimy o wykreślenie zapisu,
iż obiekty będą zasilane z sieci nN lub dodanie do zapisu SN.
Zapis został poprawiony
Pytanie 3 – Załącznik nr 5 do SIWZ §7 ust. 3
Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego a w sytuacji gdy
faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności
niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu. Prosimy o dodanie do zapisu
poniższego zdania: „Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od
terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”

Zapis pozostaje bez zmian
Pytanie 4 – Załącznik nr 5 do SIWZ §1 ust 1 oraz Załącznik nr 9 do SIWZ
Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji, obiekty zlokalizowane są na terenie dwóch OSD.
Prosimy o aktualizację w Oświadczeniu o posiadaniu umowy (zał. nr 9 do SIWZ) nazwy Zakładu
Energetycznego Warszawa Zachód Sp. z o.o. oraz dopisanie tego OSD do treści umowy (§1 ust. 1).
W załączniku nr 9 są wymienione OSD. W umowie będzie tylko jeden z podmiotów OSD, co nie ma
wpływu na zapisy merytoryczne zawarte we wzorze Umowy.
Pytanie 5
Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne
nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych,
które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe
wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca
roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko

wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty,
przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym
idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko,
konieczna jest zmiana ust. 3 § 5 Załącznik nr 5 do SIWZ na poniższy zapis:
"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii
elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT
lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z
energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na
koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na
podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian.
Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na
podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej
korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili
wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich
korekty".
Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający oczekuje stałej ceny i dopuszcza jej zmianę wyłącznie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii
elektrycznej podatkiem akcyzowym.
Pytanie 6
Wnosimy o zmianę w ust. 5 § 6 Załącznika nr 5 do SIWZ na zapis: „…Wykonawca wystawia
Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania od lokalnego
OSD odczytów licznika fakturę rozliczeniową…”
Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 7
Wnosimy o dodanie do ust. 1 § 9 Załącznika nr 5 do SIWZ: „oraz po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy”.
Zapis pozostaje bez zmian.

