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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 

Wilanów-Obory Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” 

 

Numer postępowania: EO/EE/002/2017 

___________________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:  

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 
 

Wyjaśnienie:  Tak, zgodnie z §28 ust 2 SIWZ na wniosek Wykonawcy umowa może zostać zawarta drogą 

korespondencyjną. 
 

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail? 

Wyjaśnienie:  Nie, Zamawiający wymaga wystawiania i przesyłania faktur drogą tradycyjną (w wersji 

papierowej). 

Pytanie 3: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych 

(korygowanych 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? 

Wyjaśnienie:  Powyższa sytuacja uregulowania jest w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w par. 9 

ust. 6. 

Pytanie 4: Informujemy, że system informatyczny Wykonawcy uniemożliwia wystawianie zbiorczych faktur 

VAT dla PPE, które posiadają różne okresy rozliczeniowe. W związku z tym prosimy o informację 

czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym? 

Wyjaśnienie:  Okres rozliczeniowy zgodny z miesiącem kalendarzowym występuje tylko dla jednego PPE 

(grupa taryfowa C21), dla pozostałych PPE okresy rozliczeniowe nie są zgodne z początkiem i 

końcem miesiąca kalendarzowego.. 

Pytanie 5: Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów kompleksowych? 

Wyjaśnienie:  Dla obecnych umów kompleksowych zawarte są aneksy promocyjne, których okres 

obowiązywania wygasa z dniem 31.12.2017. Okres wypowiedzenia tych umów jest 

jednomiesięczny. 

Pytanie 6: SIWZ - Rozdział § 28 pkt 1 ppkt 4) 

Prosimy o wskazanie odwołania do właściwego paragrafu wzoru umowy. 

 

Wyjaśnienie:  Par. 19 ust.1 lit. a) do e). W treści § 28 pkt 4 znajduje się niewłaściwe odwołanie. Prawidłowa 

treść ostatniego akapitu § 28 pkt 4 powinna brzmieć: 
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Szczegółowe postanowienia możliwych do wprowadzenia zmian w umowie, 

określające ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zawiera §19 Załącznika 

nr 6 do SIWZ (Projekt umowy). 

Pytanie 7:  SIWZ – załącznik nr 1 – formularz ofertowy – pkt 3 

Prosimy o wskazanie odwołania do właściwego ustępu w §22 SIWZ. 

Wyjaśnienie:  Zmieniona treść ostatniego zdania pkt 3 Załącznika nr 1 do SIWZ brzmi: 

„obliczoną według wzoru podanego w § 22 ust. 3 SIWZ oraz na podstawie cen 

jednostkowych wskazanych w tabeli w ust. 6 niniejszego formularza ofertowego.” 

Pytanie 8:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -  § 4 ust. 7 

Wykonawca informuje, że faktury może wystawiać tylko w oparciu o okresy rozliczeniowe i  

o dane pomiarowe udostępnione/przekazywane przez OSD. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności danych w fakturze wystawionej przez OSD oraz fakturze wystawionej przez 

Wykonawcę, Zamawiający powinien zgłosić powyższe do Wykonawcy w celu złożenia reklamacji 

przez Wykonawcę do OSD w związku z przekazanymi danymi. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie zapis w treści „(…) w szczególności 

zapewnienia zgodności okresów rozliczeniowych odpowiednich do okresów rozliczeniowych 

usług dystrybucyjnych.” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 6 par. 4 ust. 8 ( z tego ust. pochodzi przytoczona 

treść) bez zmian. 

Uzasadnienie: Zamawiający pragnie uniknąć sytuacji, w których Wykonawca będzie rozliczał np. w okresach 

miesięcznych a OSD w okresach 2 miesięcznych lub sytuacji, w których daty początku lub końca 

okresów rozliczeniowych nie będą ze sobą zbieżne. 

Pytanie 9:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -  § 6 ust. 1 

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy 

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a 

nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i  związku z powyższym w tym zakresie 

powinien zostać wykreślony. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 6 par. 6 ust. 1 bez zmian. 

Uzasadnienie: Intencją zapisu (działającego dwustronnie) jest aby unikać rozliczeń energii bazujących na 

ewidentnie błędnych danych, tj. w przypadku zauważenia, że uzyskane od OSD dane 

pomiarowe są błędne wzajemnie doprowadzić do wyjaśnienia błędów przed dokonaniem 

fakturowania. 

Pytanie 10:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -  § 8 ust. 1 i  2 

W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie obejmuje okres 1 roku, sugerujemy 

modyfikację zapisów. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający dokonuje modyfikacji treści par. 8 ust. 1 i 2 Załącznika nr 6 do SIWZ> Nowa treść 

brzmi: 

Par.8 ust. 1  Cena jednostkowa energii elektrycznej netto obowiązująca w okresie trwania 

umowy wynosi …………… zł/MWh, 

Par.8 ust. 3 W cenie energii wskazanej w ust. 1 zawarte są koszty związane z wypełnieniem 

wszystkich prawem wymaganych obowiązków związanych z dostawą energii 

elektrycznej do odbiorcy końcowego oraz koszty bilansowania handlowego, cena ta 
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nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem 

zapisów zawartych w §16 ust. 1 lit. a. 

Pytanie 11:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -   § 8 ust. 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, 

iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić 

taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w 

dokumentacji przetargowej i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych 

w dokumentacji przetargowej będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. 

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:              

„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Par. 8 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian. 

Uzasadnienie: Ponieważ Zamawiający nie wymaga oddzielnej wyceny dla poszczególnych grup taryfowych 

(Wykonawca przedstawia jedną cenę jednostkową obowiązującą dla każdego z PPE) nie ma 

uzasadnienia aby nowe PPE musiały być kwalifikowane do grup taryfowych występujących w 

SIWZ.  

Pytanie 12:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -   § 9 ust. 1 i 3 

Wykonawca informuje, że może wystawiać faktury tylko w oparciu o okresy rozliczeniowe i  o 

dane pomiarowe udostępnione/przekazywane przez OSD.  

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów do treści: 

ust. 1 „ Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie 

indywidualnie dla każdego PPE, jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej 

ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez 

OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej netto określonej wg zasad zawartych w § 8.” 

ust. 3  „Wykonawca będzie prowadził rozliczenia za pobraną energię elektryczną zgodnie z 

okresami rozliczeniowymi udostępnionym Wykonawcy przez OSD.” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający zmienia treść Par. 9 ust. 1 i 3 Załącznika nr 6 do SIWZ zgodnie z przedstawioną 

propozycją. Nowa treść Par. 9 ust. 1 i 3 Załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Par. 9 ust. 1 Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane 

będzie indywidualnie dla każdego PPE, jako iloczyn ilości faktycznie zużytej 

energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 

udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej 

netto określonej wg zasad zawartych w § 8. 

Par. 9 ust. 3 Wykonawca będzie prowadził rozliczenia za pobraną energię elektryczną 

zgodnie z okresami rozliczeniowymi udostępnionym Wykonawcy przez OSD. 

Pytanie 13:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej  -  § 10 ust.5 

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie 

określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy 

ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Z uwagi na powyższe prosimy o uzupełnienie 

przedmiotowego ust.5  w poniższej treści: 

„Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 10 dni przed określonym 

terminem płatności ciąży na Zamawiającym.” 

Wyjaśnienie:  Zamawiający uzupełnia Par. 10 ust. 5 Załącznika nr 6 do SIWZ o proponowaną treść. Par. 10 

ust. 5 Załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
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Par. 10 ust. 5 Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

wskazany na Fakturze VAT, w terminie określonym na 21 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z Umową) z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na co najmniej 10 dni 

przed tak określonym terminem płatności. W przypadku nie zachowania 

terminu dostarczenia faktury VAT, termin płatności wskazany na fakturze 

zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia spowodowany 

okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy. Fakt udokumentowania 

wpływu faktury w terminie krótszym niż 10 dni przed określonym terminem 

płatności ciąży na Zamawiającym. 

Pytanie 14:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej  - § 10 ust. 6 

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 

świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym 

za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy 

podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z 

prośbą o  zmianę zapisu na następujący:  

„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest data uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia treść Par. 10 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ bez zmian. 

Uzasadnienie: Zamawiający jako podmiot zobowiązany do stosowania ustawy o finansach publicznych 

ponosząc bezpośrednią odpowiedzialność finansową nie mogą przejmować ryzyka 

wynikającego z potencjalnych opóźnień transferów finansowych dokonywanych w systemach 

bankowych. 

Pytanie 15:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -   § 11 ust. 2 

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego 

powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-

dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach 

domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku 

pozostałej grupy odbiorców. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do 

treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów: 

„(…)pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności 

w dodatkowym dwutygodniowym terminie (…)”. 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Par. 11 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian. 

Uzasadnienie: Przywołane zapisy ustawy Prawo energetyczne wskazują obowiązki sprzedawcy (obowiązek 

ustawowy), jednocześnie ustawa Prawo energetyczne nie wyklucza wprowadzenia do umowy 

sprzedaży zapisów umownych regulujących procedurę związaną z terminowym brakiem 

płatności. 

Pytanie 16:  SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -   § 14 ust. 3 i 6 

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę 

równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 

adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku 

wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów 
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do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 

ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w 

obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie 

Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla 

Zamawiającego 

Wyjaśnienie:  Zamawiający pozostawia zapisy Par. 14 ust. 3 i 6 Załącznika nr 6 do SIWZ bez zmian. 

Uzasadnienie: Kary umowne określone w przedmiotowym paragrafie dotyczą sytuacji, które narażają 

Zamawiającego na poniesienie strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym działaniem 

Wykonawcy. Zamawiający nie znajduje przesłanek, które miałyby wpływać na kalkulację oferty, 

przyczyny, dla których mogą zaistnieć przesłanki do naliczenia kar umownych leżą w całości po 

stronie Wykonawcy, który w pełni nimi zarządza w ramach prowadzenia normalnej działalności. 

Pytanie 17:  załącznik nr 6 SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej -   § 16 ust.1. lit. b. 

 W związku z brakiem pkt. 4 rozdz. 3 SIWZ, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisu 

(…) przez poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych Zamawiających wyspecyfikowanych 

w pkt. 4 rozdz. 3 SIWZ (…) bądź jego korektę 

Wyjaśnienie:  Zamawiający usuwa z treści Par. 16 ust. 1 lit. b). Nowa treść Par. 16 ust. 1 Załącznika nr 6 do 

SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Par. 16 ust. 1 Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, o czym poinformował 

Wykonawcę umieszczając informację w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w zakresie: 

a. Zmiany jednostkowej ceny netto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany 

stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od 

towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa 

zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub ustawowa zmiana 

stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku Wykonawca 

poinformuje  Zamawiającego pisemną korespondencją zawierającą 

uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen jednostkowych; 

b. przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego, zmian organizacyjnych w jednostkach Zamawiającego, zmiany 

w danych Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana sposobu reprezentacji 

Zamawiającego i Wykonawcy – w przypadku, gdy nastąpi zmiana w 

dokumentach rejestrowych; w takim przypadku Zamawiający będzie się 

zwracał do Wykonawcy o zawarcie stosownego aneksu do umowy; 

c. zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1. Zmiana 

ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu 

poboru, konieczności zawarcia umowy kompleksowej dostarczania energii 

elektrycznej wynikających z przepisów Prawa energetycznego lub włączenia 

nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego, zmiana taka dokonana 

zostanie poprzez aktualizację Załącznika nr 1 do Umowy; 

d. zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, jeżeli zmiana ta 

wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej 

się procedury zmiany sprzedawcy.  
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Pytanie 18:  SIWZ – załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i  punktów poboru energii 

elektrycznej 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: 

a) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy dla wszystkich 

PPE? 

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

określony czy nieokreślony? 

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży 

energii elektrycznej. 

d) W związku z brakiem informacji w SIWZ § 3 ust. 2 o okresie wypowiedzenia umów 

kompleksowych, Wykonawca zwraca się zapytaniem czy Zamawiający samodzielnie wypowie 

obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu 

zmiany sprzedawcy (w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie tj. sprzedaż od 01.01.2018 

r.) czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? 

e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku 

punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku 

punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie 

umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy (w oczekiwanym 

przez Zamawiającego terminie tj. sprzedaż od  01.01.2018 r.)? 

f) 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 ? 

Wyjaśnienie:  Procedura zmiany sprzedawcy będzie prowadzona po raz pierwszy, aktualnie Zamawiający 

posiada umowy kompleksowe z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, dla których 

obowiązują ceny promocyjne do dnia 31.12.2017 roku. Wykonawca zostanie upoważniony do 

wypowiedzenia umów kompleksowych. Zamawiający samodzielnie zawrze umowy 

dystrybucyjne. 

Pytanie 19:  SIWZ – załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i  punktów poboru energii 

elektrycznej 

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?  

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych dla każdego punktu poboru: 

- nazwa i adres NIP; 

- 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; 

b) dokumentów: 
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- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa 

Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający przekaże wymagane dane w formie elektronicznej. 

Pytanie 20:  SIWZ – załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i  punktów poboru energii 
elektrycznej 
Wykonawca prosi o ponowną weryfikację szacowanego wolumenu wskazanego w załączniku nr 
7, w formularzu oferty i dokumentacji przetargowej. 
Wielkość szacowanego wolumenu po dokonaniu podsumowania poszczególnych ilości energii 

dla każdego PPE jest mniejsza (408,600 MWh)od wolumenu ogólnego podawanego w 

dokumentacji przetargowej (408,700 MWh). 

Wyjaśnienie:  Zamawiający dokonuje korekty ilości dla jednego z PPE. Ogólna ilość energii zawarta w 

Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy pozostaje bez zmian (408,7 MWh). 

Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi zmieniony Załącznik nr 7 uwzględniający 

wprowadzoną korektę. 

Wprowadzone niniejszymi odpowiedziami uzupełnienia stają się integralną częścią dokumentacji SIWZ. 

Z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 



Zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz odbiorców i punktów poboru energii elektrycznej 

1. Lista punktów poboru: 

Numer 

punktu 

poboru 

Nazwa układu 

pomiarowego 
Adres punktu poboru 

Numer 

licznika 

Grupa 

taryfowa 

Moc 

umowna 

[kW] 

Ilość energii 

2018 [MWh] 
Strefa I Strefa II Strefa III 

Rodzaj 

umowy 

Data 

rozpoczęcia 

sprzedaży 

Data 

zakończenia 

sprzedaży 

OSD 

025075033 

Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie 

ŁYCZYN - TRANSFORMATOR, 05-520 

 KONSTANCIN JEZIORNA 
70692958 C11 10,0 50,50 50,50 0,00 0,00 Kompleksowa 2018-01-01 2018-12-31 

PGE 

Dystrybucja 

S.A. 

027218900 

ROLNICZY ZAKŁAD 

DOŚWIADCZALNY 

WILANÓW OBORY 

OBORY 101 TRAFO , 05-520 

KONSTANCIN JEZIORNA 
04143282 C21 100,0 302,10 302,10 0,00 0,00 Kompleksowa 2018-01-01 2018-12-31 

PGE 

Dystrybucja 

S.A. 

025666027 ROL. ZESP. DOSW. 
OBORY 8 TRAFO , 05-520 

KONSTANCIN JEZIORNA 
880385 C11 6,0 55,90 55,90 0,00 0,00 Kompleksowa 2018-01-01 2018-12-31 

PGE 

Dystrybucja 

S.A. 

025080110 OBORY 7 ADM-SOCJ 
OBORY 7 , 05-520 

KONSTANCIN JEZIORNA 
21308542 C11 4,0 0,20 0,20 0,00 0,00 Kompleksowa 2018-01-01 2018-12-31 

PGE 

Dystrybucja 

S.A. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład 

Doświadczalny Wilanów-Obory, 02-520 Obory, ul. Obory 8 (łącznie 4 PPE) 
120,0 408,70 408,70 0,00 0,00 

     

2. Struktura zużycia energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych: 
 

Grupa 

taryfowa 

Ilość 

PPE 

Łącznie 

[MWh] 
Strefa I Strefa II 

Strefa 

III 

C11 3 106,6 106,6 0,0 0,0 

C21 1 302,1 302,1 0,0 0,0 

 


