
 

 

 

Warszawa 03.11.2021 r. 

WAK.261.102.2021.DM.5 

 

WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 

do budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie. 

  

 

Zamawiający, informuje iż w dniu 2 listopada 2021 r. wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Poniżej, Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia. 

  

 

Pytanie nr 1: 

Czy Wykonawca ma przedstawić ofertę na własnym Formularzu Ofertowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca składa ofertę na własnym Formularzu Ofertowym. 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Pytanie nr 3: 

Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas 

określony czy nieokreślony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż umowa na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

zawarta jest  na czas nieokreślony z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego którym jest Innogy 

Stoen Operator, świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku przy ul. 

Sienkiewicza 3 w Warszawie. 

 



 

 

 

Pytanie nr 4: 

Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam 

doprowadzi do ich zawarcia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż upoważni sprzedawcę energii elektrycznej do reprezentowania go 

przed Operatorem Systemu Dystrybucji w celu zmiany sprzedawcy. 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca prosi o podanie do kiedy obowiązują obecne umowy dla poszczególnych punktów 

poboru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: 

- umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla trzech punktów poboru 

zawarte są  na czas nieokreślony. 

- umowa na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2021 r.,  

w Zapytaniu Ofertowym rozdział III pkt 9, Zamawiający wskazał obecnego dostawcę energii 

dla trzech punktów poboru. 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy korespondencyjnie w formie 

elektronicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość  zawarcia umowy w formie elektronicznej.  

Pytanie nr 7: 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania: 

1)      jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą 

2)      jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)  

3)      data zawarcia umowy 

4)      obowiązuje od  

5)     obowiązuje do 

6)   okres wypowiedzenia [m/c] 

W  przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również 

poniższych informacji: 



 

 

 

7)    numer umowy z OSD, 

8)   data zawarcia 

9)   obowiązuje od 

10)   obowiązuje do 

11)   okres wypowiedzenia [m/c] 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: 

- umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta w dniu 19.11.2020 r. z PGNiG ul. Jana 

Kazimierza 3, 01-248 Warszawa nr 010/2020/7/EE/PZP, umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. 

Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące.  

- umowa na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z OSD zawarta z Innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o. zawarta jest na czas nieokreślony. Umowy o numerach: 3044233, 3044234, 

3044236. Okres wypowiedzenia zgodny z Ogólnymi Warunkami. 

Pytanie nr 8: 

Czy przedmiotowe zapytanie ofertowe dotyczy trzech punktów poboru energii elektrycznej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapytanie dotyczy trzech punktów poboru energii 

elektrycznej. 

Pytanie nr 9: 

Wykonawca wnosi o przypisanie do każdego PPE oddzielnie: numeru PPE, adresu lokalizacji, 

grupy taryfowej, mocy umownej oraz prognozowanego dwuletniego zużycia energii 

elektrycznej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytania zawarta jest w Zapytaniu 

ofertowym,  rozdział III pkt 3 i 4. 

Zamawiający informuje także , iż posiada trzy punkty poboru w budynku  przy ul. Sienkiewicza 

3, 00-015 Warszawa o nr PPE: 

PL0000010001500000000000001796772- Moc umowna 24,0 kW 

PL0000010001500000000000001796774- Moc umowna 36,0 kW 

PL0000010001500000000000001796833- Moc umowna 20,0 kW 

 



 

 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 

lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada zawartych umów oraz aneksów w ramach akcji 

promocyjnych lub lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy 

sprzedażowej w terminach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym. 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych 

lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub 

innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. 

Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych 

przepisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadkach 

opisanych  w rozdziale IX pkt. 2 Zapytania Ofertowego. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż określone w Zapytaniu ofertowym prognozowane zużycie energii 

elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Zapłata nastąpi za rzeczywiste 

zażycie energii elektrycznej.  

 

Pytanie nr 13: 

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii 

elektrycznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapłata nastąpi za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. 

Pytanie nr 14: 



 

 

 

Czy w przypadku nieuzyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w 

wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych 

lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) 

w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych 

przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za 

energię elektryczną na rzecz sprzedawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych. 

Wykonawca powinien posiadać lub zawrzeć generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji, 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej 

należącej do właściwego dla danego terenu OSD. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla 

punktów poboru objętych postępowaniem jest „Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.”. 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 

przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadkach 

opisanych w  rozdziale IX pkt. 2 Zapytania Ofertowego. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej 

zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych 

przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadkach 

opisanych w  w rozdziale IX pkt. 2 Zapytania Ofertowego.  

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktury liczonej od 

daty jej wystawienia.  

Pytanie nr 18: 



 

 

 

Wykonawca, celem dokonania analizy profilu zużycia energii elektrycznej, zwraca się z 

prośbą o udostępnienie grafiku dobowo-godzinowego dla poszczególnych punktów poboru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie posiada grafiku dobowo-godzinowego dla poszczególnych 

punktów poboru energii elektrycznej.  

 

 

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część Zapytania Ofertowego. 

Pozostałe zapisy w Zapytaniu Ofertowym pozostają bez zmian. 

 


