
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 09.05.2011r. 

Pytanie 1. 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu § 5 ust.3 wzoru umowy stanowiącej 
załącznik nr 6 do SIWZ na : „Zmiany Umowy w zakresie 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.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi podstaw do nanoszenia zmian dotyczących tych 
zapisów, dokumentacja przetargowa przewiduje możliwość zmiany ceny 
jednostkowej w dwóch przypadkach: 

- zmiany podatku VAT na energie elektryczną, 

- zmiany podatku akcyzowego na energie elektryczną. 

Pozostałe składniki mające wpływ na końcową kalkulacje ceny energii 
elektrycznej pozostają po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 2. 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu § 7 ust 3 wzoru umowy stanowiącej 
załącznik nr 6 do SIWZ na : W przypadku doręczenia faktury w czasie 
uniemożliwiającym  terminowe….. ……, płatności należy dokonać nie później 
niż w piątym dniu roboczym…………………….” 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian tego zapisu. 

 

Pytanie 3. 

Zwracamy się z prośbą o podanie okresu /-ów wypowiedzenia obecnie 
obowiązującej/-cych  umowy/ -ów na sprzedaż energii elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących 
umów wynosi 30 dni. 

 

Pytanie 4. 

Zwracamy się z prośbą o podanie okresów rozliczeń stosowanych przez OSD 
działającym na terenie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że okresy rozliczeniowe są zgodne z okresami 
obowiązującymi u OSD. 

 

Pytanie 5. 

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi podstaw do przesunięcia terminu składania ofert. 

 

 


