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Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym 
otrzymaliśmy pytania dot. przetargu: 

1. Pytanie 1. 
Wnosimy o zmianę ust. 1 § 9 załącznika nr 5 do SIWZ na zapis o treści: „Strony 
ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia    r., nie 
wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci 
QSD, 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." 

2. Pytanie 2. 
Wnosimy o zmianę ust. 3 § 5 załącznika nr 5 do SIWZ na zapis: "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 tycie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych 
stanowiących podstawę do ich korekty". 

3. Pytanie 3. 
Wnosimy o usunięcie z pkt C Pełnomocnictwa zapisów dotyczących zmiany mocy 
umownej. Zapisy dotyczące mocy umownej są uregulowane w umowie 
Dystrybucyjnej pomiędzy Zamawiającym a lokalnym OSD. Informujemy, że w 
przypadku zwiększenia mocy umownej powyżej mocy przyłączeniowej konieczne 
będzie wystąpienie o nowe warunki przyłączeniowe a tym samym podpisanie nowej 
umowy przyłączeniowej i umowy dystrybucyjnej. 

Odpowiedzi: 
1. Zgadzamy się na taką zmianę 
2. Zgadzamy się na zmianę ust. 3 § 5 załącznika nr 5 do SIWZ na zapis: "Zmiany 

Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne jedynie 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 bezpośrednio 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 
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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 tycie wyżej wymienionych zmian 
przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty". 

3. Zgadzamy się 
 
Z poważaniem  


