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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Garnizonu Śląskiego Policji” wpłynęły
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Załącznik nr 2 do SIWZ ust. 8, SIWZ rozdz. I ust. 5, rozdz. IV lit. A d), Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja
II ust. II.2) pkt II.2.4) ppkt 3 - Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność
za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej  energii elektrycznej ponosi Operator System Dystrybucyjnego,
będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za
działania OSD, zwracamy się z prośbą o całościowe usunięcie kwestionowanych zapisów.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje,  że zgadza się  na  całościowe usunięcie  zapisów zawartych
w załączniku nr 2 do SIWZ ust. 8, w SIWZ rozdz. I ust. 5, rozdz. IV lit. A d) oraz ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja II
ust. II.2) pkt II.2.4) ppkt 3.

Pytanie nr 2: Załącznik nr 4 do SIWZ § 5 ust. 3 – W odniesieniu do zapisu stanowiącego o przyjmowaniu przez
Wykonawcę zgłoszeń i reklamacji w formie ustnej uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
procedura przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszeń i reklamacji inicjowana jest na skutek wniesienia przez Zamawiającego
pisemnego zgłoszenia/ reklamacji. Prosimy zatem o stosowną modyfikację wskazanego zapisu do treści: „Wykonawca
przyjmuje zgłoszenia i reklamacje w formie pisemnej, przy czym udzielenie informacji w zakresie stosowania Umowy
następuje  w  formie  pisemnej  lub  ustnej.  Formę  odpowiedzi  zastrzeżoną  dla  zgłoszeń  i  reklamacji  stanowi  forma
pisemna.”
Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że załącznik nr 4 do SIWZ § 5 ust. 3
otrzymuje  brzmienie:  „Wykonawca  przyjmuje  zgłoszenia  i  reklamacje  w  formie  pisemnej,  przy  czym  udzielenie
informacji w zakresie stosowania Umowy następuje w formie pisemnej lub ustnej. Formę odpowiedzi zastrzeżoną dla
zgłoszeń i reklamacji stanowi forma pisemna”.

Pytanie nr 3: Załącznik nr 4 do SIWZ § 7 ust. 1, SIWZ rozdz. I ust. 10, Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja II ust. II.2)
pkt  II.2.4)  ppkt  8  -  Z  uwagi  na  fakt,  że  Wykonawca  przedstawia  wartość  umowy w oparciu  o  szacowaną  przez
Zamawiającego kwotę w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilość energii, powinien uiścić
opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie
faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca nie otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po
zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:
„W przypadku wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, rozwiązanie
umowy  następuje  z  ostatnim  dniem  okresu  rozliczeniowego  następującym  po  okresie,  w  którym  oświadczenie
o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za
dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy."
Prosimy  ponadto  o  wskazanie,  czy  Zamawiający  samodzielnie  kontrolował  będzie  wydatkowanie  środków
przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii
przed wykorzystaniem ww. środków?
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający zgadza się  na zaproponowaną modyfikację,  w związku z powyższym
w załączniku nr 4 do SIWZ § 7 ust. 1,  SIWZ rozdz. I  ust. 10 oraz ogłoszenie o zamówieniu Sekcja II ust.  II.  2)
pkt II.2.4)  ppkt  8  dodaje  się  zapis  o  następującej  treści:  „W przypadku  wykorzystania  kwoty,  którą  Zamawiający
zamierza  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia,  rozwiązanie  umowy  następuje  z  ostatnim  dniem  okresu
rozliczeniowego  następującym  po  okresie,  w  którym  oświadczenie  o  wypowiedzeniu  dotarło  do  Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany jest  do uregulowania wszelkich należności  za dostarczona energię do dnia rozwiązania
umowy”.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  samodzielnie  będzie  kontrolował  wydatkowanie  środków
przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.



Pytanie nr 4: Załącznik nr 4 do SIWZ § 7 ust. 4 pkt 3) lit. b) – Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do wskazanego
zapisu zastrzeżenia o dopuszczalnej liczbie transz, poprzez jego modyfikację do treści: „Zamawiający ma prawo do
maksymalnie 4 transz na dany rok, z zastrzeżeniem, iż dziennie dopuszczalna jest nie więcej, niż jedna transza”.
Odpowiedź na pytanie nr 4: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że załącznik nr 4 do SIWZ § 7 ust. 4
pkt 3) lit. b) otrzymuje brzmienie: „Zamawiający ma prawo do maksymalnie 4 transz na dany rok, z zastrzeżeniem, iż
dziennie dopuszczalna jest nie więcej niż jedna transza.”

Pytanie nr 5: Załącznik nr 4 do SIWZ § 7 ust. 7 i § 13 ust. 2 oraz § 13 ust. 5 pkt 3),   SIWZ rozdz. XIV ust. 3 –
Wskazujemy,  iż  zgodnie  z  obowiązującą  linią  orzeczniczą,  dokonanie  zmiany ceny w związku  ze  zmianą  stawki
podatku VAT nie powoduje zaburzenia równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy, nie prowadząc do
przysporzenia wykonawcy dodatkowych korzyści w stosunku do pierwotnych warunków umowy. Mając na względzie
powyższe  należy  uznać,  iż  zmiana  umowy,  polegająca  na  dokonaniu  zmiany ceny  (wynagrodzenia  wykonawcy),
w związku z podwyższeniem stawki podatku VAT, nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się zatem z prośbą
o wprowadzenie  następujących  zmian  umożliwiających  automatyczną  zmianę  cen,  wynikającą  ze  zmiany  ww.
przepisów, od dnia ich wejścia w życie, poprzez:
- dodanie do rozdz. XIV ust. 3 SIWZ oraz § 13 ust. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ zdania: „Ceny energii elektrycznej
zostają  powiększone  o  kwotę  wynikającą  z  obowiązków nałożonych  właściwymi  przepisami,  od  dnia  ich  wejścia
w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”. 
- Modyfikację § 7 ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ do treści: „Ceny określone 2 ust. 2 i 4 ulegną zmianie w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego.”
- wprowadzenie do Załącznika nr 4 do SIWZ  § 13 ust. 5 pkt 3) zastrzeżenia o treści: „zmian, o których mowa w § 13
ust. 2 zd. 2.”
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiany cen jednostkowych w związku z ustawową
zmianą stawki podatku VAT dokonywały się automatycznie. W związku z tym rozdz. XIV ust. 3 SIWZ oraz § 13 ust. 2
Załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1-3
zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie pod rygorem nieważności aneksu do Umowy w formie pisemnej.  W przypadku
wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 4 ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu
do umowy.” Rozdz. XIV ust. 4 SIWZ oraz § 13 ust. 3 Załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku
z zmian stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia ceny energii  elektrycznej  zostają powiększone
o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności
sporządzenia  aneksu  do  umowy.  W  przypadku  wystąpienia  pozostałych  okoliczności  określonych  w  ust.  1  pkt  5
każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany ceny jednostkowej netto/brutto, Wykonawca jest obowiązany przedstawić
Zamawiającemu na piśmie, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowej ceny,
potwierdzone  powołaniem  się  na  stosowne  przepisy,  z  których  wynikają  w/w  zmiany.  Zmiana  ceny  jednostkowej
netto/brutto nastąpi, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 7 załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie: „Ceny określone w ust. 2 i 4 ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub stawki
podatku akcyzowego”.

Pytanie nr 6: Załącznik nr 4 do SIWZ § 8 ust. 2 - Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na
danych  pomiarowo-rozliczeniowych  przekazywanych przez  Operatora  Systemu Dystrybucyjnego,  jednak w swoim
bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu - czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2
miesiące czy 6 miesięcy?
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż dla wszystkich PPE w taryfach B22, B23, C21, C22A, C23
objętych niniejszym zamówieniem publicznym okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.  Dla pozostałych PPE objętych
niniejszym zamówieniem publicznym okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.

Pytanie nr 7: Załącznik nr 4 do SIWZ § 8 ust. 4 pkt 3) Mając na uwadze fakt, iż w świetle przepisów podatkowych
określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty



powstania obowiązku podatkowego, prosimy o wprowadzenie do wskazanego zapisu zmian o treści: „w przypadku
otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, termin płatności danej faktury przedłużony zostaje o liczbę dni
opóźnienia”.
Odpowiedź na pytanie  nr 7: Zamawiający nie  wyraża  zgody na  modyfikację  zaproponowaną przez  Wykonawcę
i pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 8: Załącznik nr 4 do SIWZ § 8 ust. 8 - Informujemy, że błędy w pomiarze lub odczycie wskazań układu
pomiarowo  –  rozliczeniowego  mogą  dotyczyć  zarówno  zawyżeń,  jak  i  zaniżeń  należności  za  pobraną  energię
elektryczną, a Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych
przez  Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  W takim przypadku może nastąpić zarówno nadpłata  jak i  niedopłata.
W związku  z  powyższym  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  dodanie  zapisu  o  treści:  „W przypadku  powstania
niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT.”
Odpowiedź na pytanie nr 8: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ § 8
ust. 8 dodaje się zapis: „W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej
faktury VAT.”

Pytanie  nr 9: Załącznik  nr  4  do  SIWZ §  11  ust.  3  pkt  2)  i  4)  -  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  usunięcie
przedmiotowych  zapisów.  Odstąpienie  od  umowy z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy powinno dotyczyć
sytuacji szczególnych i wyjątkowych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez
Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają
się  na  ewentualną  szkodę  Zamawiającego,  co  więcej  –  wypowiedzenie  Umowy  może  zostać  uzależnione  od
uznaniowości Zamawiającego.  
Odpowiedź na pytanie  nr 9: Zamawiający nie  wyraża  zgody na  modyfikację  zaproponowaną przez  Wykonawcę
i pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiający informuje, że § 11 ust. 3 pkt 2 może być zastosowany z uwzględnieniem
postanowień § 11 ust. 5. Zamawiający informuje, że usługa bilansowania handlowego jest integralną częścią realizacji
przedmiotowej umowy, dlatego koszty usługi bilansowania są wliczone w cenę jednostkową energii elektrycznej/marżę.
Sytuacja opisana w  § 11 ust. 3 pkt 4 jest, w ocenie Zamawiającego, sytuacją szczególną. Brak świadczenia przez
Wykonawcę  usługi  bilansowania  handlowego  w  ramach  niniejszej  umowy  uniemożliwia  jej  realizację  i  może
spowodować konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od sprzedawcy rezerwowego.

Pytanie  nr 10: Załącznik  nr  4  do  SIWZ §  12  -  Zwracamy się  z  prośbą  o  określenie,  iż  w razie  naliczenia  kar
umownych,  Odbiorca  każdorazowo  wystawi  Sprzedawcy  notę  obciążeniową.  Informujemy,  że  kary  umowne  nie
podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla
celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary, umownej, jak i jej zapłata, kwalifikowane są do pozostałej działalności
operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty
i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te
należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto
informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia
naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.
Odpowiedź na pytanie nr 10:  W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załącznik nr 4 do SIWZ
w § 12  dodaje  się  ust.  6  o  następującym  brzmieniu:  „W  przypadku  naliczenia  kar  umownych,  Zamawiający
każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.”

Pytanie nr 11: Załącznik nr 4 do SIWZ § 13 ust. 1 pkt 3), SIWZ rozdz. XIV ust. 2 pkt 3) - Wykonawca zwraca się
z prośbą  o  doprecyzowanie  przedmiotowych  zapisów  poprzez  określenie,  iż  Zamawiający  może  zwiększyć  ilość
punktów  poboru  energii  elektrycznej  (PPE)  jedynie  w  obrębie  tych  grup  taryfowych,  które  zostały  określone
i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w ofercie, będą oznaczały zmianę przedmiotu
zamówienia.  Z  uwagi  na  powyższe  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  dodanie  następującego  zastrzeżenia:
„Zwiększenie punktów poboru możliwe jest  jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte  w SIWZ oraz
wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ § 13 ust. 1 pkt 3 oraz SIWZ rozdz. XIV ust. 2
pkt 3), określił, że  Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać  odpowiednio do pierwotnej części
zamówienia. Określenie to oznacza, że rozliczanie dodatkowych punktów odbioru dokonywać się będzie odpowiednio
do grup taryfowych podanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
na podstawie  ceny jednostkowej  określonej  w umowie.  Oznacza  to  zatem,  że  zwiększanie  ilości  punktów poboru



energii, o których mowa w zdaniu pierwszym § 13 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, dokonać się może w obrębie podanych
w SIWZ grup taryfowych.  W związku z powyższym Zamawiający nie  widzi  podstaw do modyfikacji  istniejących
zapisów wzory umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 12: Załącznik nr 1 do umowy - W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca
zwraca się  z  prośbą o udzielenie informacji  na temat  szacowanej  ilości  energii  w rozbiciu na poszczególne strefy
czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.
Odpowiedź na pytanie nr 12: Z uwagi na dużą liczbę punktów poboru nie ma możliwości  oszacowania zużycia
energii elektrycznej z podziałem na strefy czasowe.

Pytanie nr 13: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji Załącznika nr 1 do Umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający udostępni załącznik nr 1 do Umowy w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 14: Załącznik nr 2 do umowy – pełnomocnictwo - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie
odpowiedzialność  za  treść  przedstawionego  wzoru  pełnomocnictwa  i  za  jego  ewentualne  zakwestionowanie  przez
OSD?
Odpowiedź na pytanie nr 14:  Zamawiający informuje, że będzie ponosił odpowiedzialność za treść przedstawionego
wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD.

Pytanie nr 15: Załącznik nr 2 do umowy – pełnomocnictwo – ust.  4 i 5 -  Informujemy,  że odpowiedzialność za
terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,
dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może
ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD.  Z uwagi na powyższe
zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  sformułowania  o  treści:  „Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  za
terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający jest  świadomy,  że za terminowość  i  prawidłowość przekazanych do
Wykonawcy danych niezbędnych do przeprowadzenia  procedury zmiany sprzedawcy,  dotyczących poszczególnych
punktów  poboru  energii,  odpowiada  Zamawiający.  W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  informuje,  że
w załączniku  nr  4  do  SIWZ w §  4  w  ust.  2  dodaje  się  pkt  5  o  następującym  brzmieniu:  „przekazania  danych
niezbędnych  do  przeprowadzenia  procedury  zmiany  sprzedawcy.  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  za
terminowość i poprawność przekazanych danych, o których mowa powyżej.”

Pytanie nr 16: Załącznik nr 2 do umowy – pełnomocnictwo – ust. 5 (dot. zmiany grupy taryfowej) - Wykonawca
zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii
elektrycznej  dla punktów poboru energii Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie
usług dystrybucji może nastąpić wyłącznie na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest
częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian
grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, że grupy taryfowe podane w załączniku nr 1 do SIWZ dla
poszczególnych punktów poboru są zgodne z aktualnymi grupami taryfowymi zawartymi w umowach na dystrybucję
energii elektrycznej z OSD.

Pytanie nr 17: Prosimy o doprecyzowanie kwestii związanej z ilością umów zawieranych w wyniku przeprowadzenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  czy  Zamawiający  zawrze  jedną  umowę  sprzedaży  energii
elektrycznej, obejmującą wszystkie punkty poboru energii elektrycznej?
Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, że będzie zawarta jedna umowa sprzedaży energii elektrycznej,
obejmująca wszystkie punkty poboru.

Pytanie nr 18: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel
oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument
zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
danych dla każdego punktu poboru:- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);



- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
 dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
-  dokument  potwierdzający  umocowanie  danej  osoby  do  podpisania  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  oraz
pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem
czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa
w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.  
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia
procesu zmiany Sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 19: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe, czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej
i  umowę na świadczenie usług dystrybucji  oraz  czy procedura  zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz
pierwszy?
b)  Czy umowy dystrybucyjne  (jeśli  zamawiający  posiada  rozdzielone  umowy)  zawarte  są  na  czas  określony czy
nieokreślony?
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów
kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej? 
d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń
umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do:
lit a) Dla PPE, które będą przechodzić procedurę zmiany sprzedawcy po raz pierwszy, obecnie obowiązujące umowy są
umowami kompleksowymi. Dla PPE, które będą przechodzić procedurę zmiany sprzedawcy po raz kolejny, obecnie
obowiązujące umowy to rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług
dystrybucji. Szczegółowe informacje, dotyczące procedury zmiany sprzedawcy (pierwsza/kolejna) dla poszczególnych
PPE, znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
lit. b) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
lit. c) Dla PPE, które będą przechodzić zmianę sprzedawcy po raz pierwszy, obecnym sprzedawcą jest Tauron Sprzedaż
Sp. zo.o.
Dla PPE, które będą przechodzić zmianę sprzedawcy po raz kolejny, obecnym sprzedawcą jest ENERGA OBRÓT S.A.
GDAŃSK
lit. d) Obecnie obowiązujące umowy nie zostały podpisane w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych.

Pytanie nr 20: W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz
pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony
i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację,
czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli
zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuje, że upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej
z OSD  na  podstawie  oświadczenia  woli  zawartego  w  udzielonym  przez  siebie  pełnomocnictwie,  na  warunkach
zgodnych z aktualnie obowiązującymi.



Pytanie nr 21: Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na
czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku
zgody  na  zawarcie  w  udzielonym  pełnomocnictwie  oświadczenia  woli  uprawniającego  Wykonawcę  do  zawarcia
umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający
powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie
dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do
klienta umowy dystrybucyjnej  ma czas  do 21 dni kalendarzowych.  Po przesłaniu takiej  umowy przez  OSD klient
powinien  ją  podpisać  i  odesłać  zwrotnie  do  OSD.  Informujemy,  że  w  przypadku  braku  zwrotu  do  OSD umowy
dystrybucyjnej  i  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  procesu  zmiany  sprzedawcy,  taki  proces  zostanie  zweryfikowany
negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na
zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas
nieokreślony? 
Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuje, że umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie  nr  22: Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  udzielenie  informacji,  czy  układy  pomiarowo-rozliczeniowe
w grupach taryfowych  B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie
każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje
swoje  układy  pomiarowo  -  rozliczeniowe  do  zasady  TPA.  Jednocześnie  informujemy,  że  w  przypadku  braku
dostosowania  przez  odbiorcę  układów  pomiarowo-  rozliczeniowych  do  zasady  TPA  po  rozdzieleniu  umowy
kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.
Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B
są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.),
który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że
brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii
elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź  na  pytanie  nr 23: Zamawiający  informuje,  że  dysponuje  tytułem  prawnym  który upoważnia  go  do
swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 24: Załącznik nr 4 do SIWZ § 8 ust. 4 pkt 1) - Wykonawca informuje,  iż zgodnie z postanowieniami
Instrukcji  Ruchu i  Eksploatacji  Sieci  Dystrybucyjnej  (IRiESD),  faktury VAT wystawiane  są  przez  Wykonawcę na
podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez
OSD, w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. danych. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację
przedmiotowego  zapisu  do  treści:  „Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT  obejmującą  należności  za  dany  okres
rozliczeniowy w terminie 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD .”
Odpowiedź na pytanie nr 24: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załącznik nr 4 do SIWZ w § 8
ust.  4  pkt  1)  otrzymuje  brzmienie:  „Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT  obejmującą  należności  za  dany  okres
rozliczeniowy w terminie 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od OSD.”

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zawartymi w niniejszym piśmie, zmianie ulegają następujące zapisy:

Miejsce dokonania modyfikacji Treść przed modyfikacją Treść po dokonaniu modyfikacji

Sekcja II 2.4) ppkt 3
Ogłoszenia o zamówieniu

„3. Zamawiający wymaga, aby dostawy 
energii elektrycznej odbywały się w 
cyklu ciągłym 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu i spełniały standardy 
jakościowe określone w ustawie Prawo 
Energetyczne i aktach wykonawczych.”

Zapisy zostają wykreślone.



Sekcja II 2.4) ppkt 8
Ogłoszenia o zamówieniu

„8. UWAGA: Maksymalna wartość 
umowy będzie opiewać na kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. Cena wyliczona 
na podstawie dyspozycji rozdz. X SIWZ 
posłuży Zamawiającemu wyłącznie do 
wyboru najkorzystniejszej oferty.”

„8. UWAGA: Maksymalna wartość 
umowy będzie opiewać na kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. Cena wyliczona 
na podstawie dyspozycji rozdz. X SIWZ 
posłuży Zamawiającemu wyłącznie do 
wyboru najkorzystniejszej oferty. W 
przypadku wykorzystania kwoty, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia, rozwiązanie 
umowy następuje z ostatnim dniem 
okresu rozliczeniowego następującym 
po okresie, w którym oświadczenie o 
wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązany jest do 
uregulowania wszelkich należności za 
dostarczona energię do dnia 
rozwiązania umowy”

Rozdział I ust. 5 SIWZ

„5. Zamawiający wymaga, aby dostawy 
energii elektrycznej odbywały się w 
cyklu ciągłym 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu i spełniały standardy 
jakościowe określone w ustawie Prawo 
Energetyczne i aktach wykonawczych.”

Zapisy zostają wykreślone.

Rozdział I ust. 5 SIWZ

„8. UWAGA: Maksymalna wartość 
umowy będzie opiewać na kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. Cena wyliczona 
na podstawie dyspozycji rozdz. X SIWZ 
posłuży Zamawiającemu wyłącznie do 
wyboru najkorzystniejszej oferty.”

„8. UWAGA: Maksymalna wartość 
umowy będzie opiewać na kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. Cena wyliczona 
na podstawie dyspozycji rozdz. X SIWZ 
posłuży Zamawiającemu wyłącznie do 
wyboru najkorzystniejszej oferty. W 
przypadku wykorzystania kwoty, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia, rozwiązanie 
umowy następuje z ostatnim dniem 
okresu rozliczeniowego następującym 
po okresie, w którym oświadczenie o 
wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązany jest do 
uregulowania wszelkich należności za 
dostarczona energię do dnia 
rozwiązania umowy”

Rozdział IV A lit. d) SIWZ

„Oświadczenie Wykonawcy, że dostawy 
energii elektrycznej będą odbywały się 
w cyklu ciągłym 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu i spełniały 
standardy jakościowe określone w 
ustawie Prawo Energetyczne i aktach 
wykonawczych złożone na formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.”

Zapisy zostają wykreślone.



Rozdział XIV ust. 3 SIWZ

„W przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w ust. 2 pkt 1-4 zmiana 
umowy nastąpi poprzez zawarcie pod 
rygorem nieważności aneksu do Umowy 
w formie pisemnej.”

„W przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w ust. 2 pkt 1-3 zmiana 
umowy nastąpi poprzez zawarcie pod 
rygorem nieważności aneksu do Umowy 
w formie pisemnej. W przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w 
ust. 2 pkt 4 ceny energii elektrycznej 
zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 
bez konieczności sporządzenia aneksu 
do umowy.”

Rozdz. XIV ust. 4 SIWZ

„W przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w ust. 2 pkt 5 każdorazowo 
przed wprowadzeniem zmiany ceny jed-
nostkowej netto/brutto, Wykonawca jest 
obowiązany przedstawić Zamawiające-
mu na piśmie, wpływ zmian stawek po-
datku VAT, zmian wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę albo wyso-
kości minimalnej stawki godzinowej 
oraz zmiany zasad podlegania ubezpie-
czeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania zamó-
wienia oraz propozycję nowej ceny, po-
twierdzone powołaniem się na stosowne 
przepisy, z których wynikają w/w zmia-
ny. Zmiana ceny jednostkowej 
netto/brutto nastąpi, po uzyskaniu ak-
ceptacji Zamawiającego, poprzez za-
warcie pod rygorem nieważności aneksu
do Umowy w formie pisemnej.”

„W przypadku z zmian stawek podatku 
VAT związanych z przedmiotem 
zamówienia ceny energii elektrycznej 
zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 
bez konieczności sporządzenia aneksu 
do umowy. W przypadku wystąpienia 
pozostałych okoliczności określonych w 
ust. 2 pkt 5 każdorazowo przed 
wprowadzeniem zmiany ceny 
jednostkowej netto/brutto, Wykonawca 
jest obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu na piśmie, zmian 
wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej oraz zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
na koszty wykonania zamówienia oraz 
propozycję nowej ceny, potwierdzone 
powołaniem się na stosowne przepisy, z 
których wynikają w/w zmiany. Zmiana 
ceny jednostkowej netto/brutto nastąpi, 
po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, bez konieczności 
sporządzenia aneksu do umowy.”

Załącznik nr 2 do SIWZ – 
formularz ofertowy, ust. 8

„Oświadczam, że dostawy energii 
elektrycznej będą odbywały się w cyklu 
ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu i spełniały standardy 
jakościowe określone w ustawie Prawo 
Energetyczne i aktach wykonawczych.”

Zapisy zostają wykreślone.

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 4 ust. 2 pkt 5

Dotychczas brak zapisów

„przekazania danych niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy. Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność za terminowość i 
poprawność przekazanych danych, o 
których mowa powyżej.”



Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 5 ust. 3

„Wykonawca przyjmuje zgłoszenia i 
reklamacje oraz udziela informacji w 
zakresie stosowania Umowy w formie 
pisemnej lub ustnej. Udzielenie odpowiedzi 
na zgłoszenie i reklamacje następuje w 
formie wnioskowanej przez 
Zamawiającego.”

„Wykonawca przyjmuje zgłoszenia i 
reklamacje w formie pisemnej, przy 
czym udzielenie informacji w zakresie 
stosowania Umowy następuje w formie 
pisemnej lub ustnej. Formę odpowiedzi 
zastrzeżoną dla zgłoszeń i reklamacji 
stanowi forma pisemna”

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 7 ust. 1

„Sprzedawana energia elektryczna 
będzie rozliczana według cen 
jednostkowych energii elektrycznej 
wskazanych poniżej po doliczeniu 
podatku VAT w wysokości …. %, przy 
czym wartość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację umowy nie
przekroczy kwoty ………….. złotych 
brutto (słownie: ……….).”

„Sprzedawana energia elektryczna 
będzie rozliczana według cen 
jednostkowych energii elektrycznej 
wskazanych poniżej po doliczeniu 
podatku VAT w wysokości …. %, przy 
czym wartość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację umowy nie
przekroczy kwoty ………….. złotych 
brutto (słownie: ……….). W przypadku 
wykorzystania kwoty, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia, rozwiązanie 
umowy następuje z ostatnim dniem 
okresu rozliczeniowego następującym 
po okresie, w którym oświadczenie o 
wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązany jest do 
uregulowania wszelkich należności za 
dostarczona energię do dnia 
rozwiązania umowy”

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 7 ust. 4 pkt 3 lit. b)

„Zamawiający ma prawo do 
maksymalnie 4 transz na dany rok.”

„Zamawiający ma prawo do 
maksymalnie 4 transz na dany rok, z 
zastrzeżeniem, iż dziennie dopuszczalna
jest nie więcej niż jedna transza.”

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 7 ust. 7

„Ceny  określone  w  ust.  2  i  4  ulegną
zmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku akcyzowego”

„Ceny  określone  w  ust.  2  i  4  ulegną
zmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub stawki podatku
akcyzowego”

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 8 ust. 4 pkt 1

„Wykonawca wystawi fakturę VAT 
obejmującą należności za dany okres 
rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty 
otrzymania danych pomiarowo – 
rozliczeniowych Zamawiającego od 
OSD,”

„Wykonawca wystawi fakturę VAT 
obejmującą należności za dany okres 
rozliczeniowy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania danych pomiarowo – 
rozliczeniowych Zamawiającego od 
OSD,”

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 8 ust. 8

„W przypadku powstania nadpłaty za 
pobraną Energię Elektryczną, podlega 
ona zaliczeniu na poczet płatności 
ustalonych na najbliższy okres 
rozliczeniowy, chyba że Zamawiający 
wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty.”

„W przypadku powstania nadpłaty za 
pobraną Energię Elektryczną, podlega 
ona zaliczeniu na poczet płatności 
ustalonych na najbliższy okres 
rozliczeniowy, chyba że Zamawiający 
wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. 
W przypadku powstania niedopłaty, 
będzie ona podlegała doliczeniu do 
pierwszej wystawianej faktury VAT.”

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 12 ust. 6

Dotychczas brak zapisów

„W przypadku naliczenia kar 
umownych, Zamawiający każdorazowo 
wystawi Sprzedawcy notę 
obciążeniową.”



Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 13 ust. 2

„W przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w ust. 1 pkt 1-4 zmiana 
umowy nastąpi poprzez zawarcie pod 
rygorem nieważności aneksu do Umowy 
w formie pisemnej.”

„W przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w ust. 1 pkt 1-3 zmiana 
umowy nastąpi poprzez zawarcie pod 
rygorem nieważności aneksu do Umowy 
w formie pisemnej. W przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w 
ust. 1 pkt 4 ceny energii elektrycznej 
zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 
bez konieczności sporządzenia aneksu 
do umowy.”

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt
umowy, § 13 ust. 3

„W przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w ust. 1 pkt 5 każdorazowo 
przed wprowadzeniem zmiany ceny 
jednostkowej netto/brutto, Wykonawca 
jest obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu na piśmie, wpływ 
zmian stawek podatku VAT, zmian 
wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej oraz zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
na koszty wykonania zamówienia oraz 
propozycję nowej ceny, potwierdzone 
powołaniem się na stosowne przepisy, z 
których wynikają w/w zmiany. Zmiana 
ceny jednostkowej netto/brutto nastąpi, 
po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, poprzez zawarcie pod 
rygorem nieważności aneksu do Umowy 
w formie pisemnej.”

„W przypadku z zmian stawek podatku 
VAT związanych z przedmiotem 
zamówienia ceny energii elektrycznej 
zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi 
przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 
bez konieczności sporządzenia aneksu 
do umowy. W przypadku wystąpienia 
pozostałych okoliczności określonych w 
ust. 1 pkt 5 każdorazowo przed 
wprowadzeniem zmiany ceny 
jednostkowej netto/brutto, Wykonawca 
jest obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu na piśmie, zmian 
wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej oraz zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
na koszty wykonania zamówienia oraz 
propozycję nowej ceny, potwierdzone 
powołaniem się na stosowne przepisy, z 
których wynikają w/w zmiany. Zmiana 
ceny jednostkowej netto/brutto nastąpi, 
po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, bez konieczności 
sporządzenia aneksu do umowy.”

Załączniki:
1. zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
2. zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy
3. załącznik nr 1 do umowy – wersja edytowalna w formacie .xls
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