
Warszawa dnia 17.07.2013 roku 
 
Numer sprawy ZP-4/CRS/2013 
 
 
 
 

Wykonawcy  
 
 
 
Działając na podstawie 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 201o roku nr 113 poz. 759 ze zm) zamawiający 

informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.  

 

 

Pytanie nr 1 

Wnosimy o zmianę zapisu znajdującego się w § 2 projektu umowy na następujący zapis: 

(…) 

Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia ………. Nie 

wcześniej jednak niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz 

nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie 

wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji. 

(…) 

Na powyższe udziela się odpowiedzi - zamawiający wyraŜa zgody na taki zapis. 

 

 

Pytanie nr 2 

Wnosimy o zmianę formularza kalkulacji cenowej bądź ewentualnie dodanie do tabeli z 

wyszczególnieniem opłat dystrybucyjnych miejsca na „cenę za opłatę abonamentową,”, 

która jest jednym ze składników końcowej ceny.  

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi - zamawiający dodaje do tabeli rubrykę. Wzór 

formularza w załączeniu.  

 

 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 3 

Wnosimy o zmianę zapisu § 10 ust. 1 aby ewentualne zmiany cen energii o których 

mowa w § 2 i 3 nie wymagały formy pisemnej.  

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi – zamawiający nie wyraŜa zgody na 

wprowadzenie powyŜszego zapisu do umowy.  Natomiast automatyczna zmiana 

postanowień umowy jest niemoŜliwa i sprzeczna z postanowieniem art. 77 §1 

KC w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zatem kaŜdorazowa zmiana 

postanowień umowy jest moŜliwa na podstawie pisemnego aneksu podpisanego 

przez strony.  

 

 

Pytanie nr 4 

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu w ust. 2 §3 na następujący: 

(…) Zmiany umowy w zakresie zamiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany 

kosztów wpływających na kalkulację ceny energii elektrycznej, a w szczególności w 

przypadku zmiany w przepisach prawnych dotyczących stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z 

energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkujących wzrostem kosztów 

wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię 

elektryczną dostarczaną na podstawie umowy ulegną automatycznej korekcie o wartości 

wynikające z powyŜszych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie 

cen energii elektrycznej dostarczanej na podstawie umowy, wskazując jednocześnie 

zmiany przepisów prawnych stanowiących podstawę tej korekty. Nowe ceny energii 

elektrycznej będą obowiązujące dla sprzedawcy i klienta od chwili wejścia w Ŝycie wyŜej 

wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. (…) 

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi – zamawiający nie wyraŜa zgody na 

wprowadzenie powyŜszego zapisu do umowy.  Umowa cywilno-prawna w 

sprawie zamówienia publicznego moŜe ulec zmianie tylko i wyłącznie w 

zakresie regulacji przewidzianej treścią art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający 

przewidział zmianę ceny realizacji zamówienia w sytuacjach wskazanych w 

treści §3 projektu umowy. Zatem interes wykonawcy jest w pełni 

zabezpieczony. Natomiast automatyczna zmiana postanowień umowy jest 

niemoŜliwa i sprzeczna z postanowieniem art. 77 §1 KC w związku z art. 139 

ust. 1 ustawy Pzp. Zatem kaŜdorazowa zmiana postanowień umowy jest 

moŜliwa na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez strony.  

 



Pytanie nr 5 

Wnosimy o zmianę §14 na następujący zapis: 

(…)Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w 5 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 2 dla Wykonawcy.(…) 

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi - zamawiający wyraŜa zgody na taki zapis.  

 

 

Pytanie nr 6 

Wnosimy o uzupełnienie umowy o następujący zapis: 

W przypadku z skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient 

zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość zostanie określona 

na podstawie poniższego wzoru: 

Wo=(Ez-Ew)*(Ce-K) 

gdzie: 

Wo- wysokość odszkodowania, 

Ez- wolumen energii zakontraktowane w SIWZ przez zamawiającego, 

Ew- wolumen energii wykorzystanej przez zamawiającego; 

Ce- cena energii określonej w umowie, 

K- aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na 

rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 

1 oraz 8 Prawa energetycznego 

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi - zamawiający wyraŜa zgody na taki zapis.  

 

Pytanie nr 7 

Wnosimy o dodanie do postanowień umowy oraz SIWZ zapisu: 

(…) Szczegółowe zapisy umowy zostaną określone w umowie którą przygotuje 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym (…) 

 

Na powyższe udziela się odpowiedzi - zamawiający wyraŜa zgody na taki zapis z 

zastrzeŜeniem, iŜ wprowadzone postanowienia do umowy nie mogą być 

sprzeczne z treścią projektu umowy.  

 

     Z upowaŜnienia  

    

   Tomasz ZALEWSKI  



Część II – dystrybucja energii elektrycznej 
 

Grupa taryfowa C21 – CRS ul Conrada 6 w Warszawie 

 
 
 

Od 1 września 2013  do 31 grudnia 2013 

Opis 
Ilość szacunkowa 

podana przez 
Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 145 000 kWh       

Stawka jakościowa – zł/kWh 145 000 kWh       

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  za 4 m-ce       

Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/miesiąc  za 4 m-ce       

Opłata abonamentowa  za 4 m-ce    

 
 

Grupa taryfowa C21 – CRS ul Lindego 20 w Warszawie 

 

Od 1 września 2013 do 31 grudnia 2013 

Opis 
Ilość szacunkowa 

podana przez 
Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 275 000 kWh       

Stawka jakościowa – zł/kWh 275 000 kWh       

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  za 4 m-ce       

Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/miesiąc  za 4 m-ce       

Opłata abonamentowa   za 4 m-ce    

 

 

 

 



 

Grupa taryfowa C11 – CRS ul Duracza, róg Gąbińskiej w Warszawie 

 
 

Od 1 września 2013  do 31 grudnia 2013 

Opis 
Ilość szacunkowa 

podana przez 
Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 3.500 kWh       

Stawka jakościowa – zł/kWh 3.500 kWh       

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  za 4 m-ce       

Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/miesiąc  za 4 m-ce       

Opłata abonamentowa   za 4 m-ce    

 
 
 

Łącznie  

RAZEM CENA NETTO(suma  C21 + C21 + C11)   

PODATEK VAT  

RAZEM CENA BRUTTO (suma  C21 + C21 + C11)  

 
 

 

 


