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DótyPy póslępowania pn: ,,DGlawa energii elełtrycznel na potżeby ohiekiów ośrodka
spońu i R.kr.acji m.91- Warszawy w ożi.lnicy ochota w okresie od 01,01.2014

'.

ośrodek spodu Rekreacj m,st, War9zawy w Dzielnicy ocl]ota z siedżibą W W.6zaw e
u Nowowie]ska 37B. na podstawie ań 38 ust. 1 i 2 uslawy z dń]ź 29 styżńia 2004 l - PraWó
amóWień pub idnych (Dż u. 2 2a01 r , Nr 223 póz 1655 z póż| żm ) nfomuie że dó
Z.ńawiająego wp]ynęły n.6tępują@ żaP}łan a Pańślwu naśtępujących WyjaŚnień.

W Wymaganym termnie pz€kee Wykonawcy Wsze|ke niomacje
doiyeące żmiany spżedawcy (np numel ewdency]ny llb numer PPE numer Lienika
da punklu odbioru itd )?
2. cży obećńe óbóWiążUjące hóWy zawarie są n. %s neokeślony ży na uEs
ókreŚlóńy? Jaki ies1 okes wvpóW edżen]a W UmÓW?
3 cży zamawia]ący Wyśtawi Wykonawćy slośownepełnomocn ctwo do pżeprowadżenia
procedury zmiany lub zgłosżenia śpżed.Wcy(z moźllwościąudzlelanta dal9ych
pełńońócnictw sUbsi^ucyjnych)?
4. Plosimyo poda nie . a&} obecn eg o spżedawcy.
5. W eązku z panowanym] zmiany pEpsóW wykońawdych do ustawy Prawo
energety*ne, nakładająćyćh n. spżedawĘ energii e ektryenej dódalkó@ obowlążk
żWiąane z z.kupćń pńW móiątkowych lub ććńńkateń dótycąc]ńi efćkiylvnóśc
eńćrgetyPnej, które to będą miały odżWierciedlen]e w końcowe] @nie eńe.o
eleklry.znei. w chwii obecnei 6pżedaw.y eneĘi e]ektry@nei uwżgędniają W .enie
oieno@j ryzyko wprcwadzenia puedńiotowych obwiązków Jeżei zatem jesteścje
Pańshło za nt€resowan otuymnjom oferty obe]mują€j na]nższą w chwi obecne]
c6nę iednoslkową eneai], pomnej§zoną o pNyzsże ryżyko konieczne jesl

1, cży zańawający

6,
7,

Uzupehienie zapisóW lPU o naslępu]ącą tleść:
W pĘypadku żmiany Uslawy oEż pźep sóW Wykonawcżych, Wprowadżającycl]
do dalkfue óbowiązki zwlązańe z za k u pe m pńw ń ajątkówych l! b će rttłikat. ń i
dolycżącymi ofeklylvnóść aneĘelycznej óeny energii e]eklryczne]. o któryćh mowa w
umowe ulegną zńianie W odniesieniu do ko§żlóW Wynikaiący.h ż obowiążłów
nałożonych\łaścjwymipu€psami od dńia ichwejścaWźyce,
Wn osku]emy o żmianę t€ści punklu 7 lPU (załąmik nr 6 do s]Wż) popu ez zaśtąpjen e
uslug dystlybucyinych usługą spżedazy, poniew.ż lyko taka moż6 być śMadczona
pźeżśpźedawcówenerqi eleklryźnej
Wskazu]emy, że podstea prawna do któ€] odsyła]ą ż.p śyW punkcie 9 lP! (żaĘan k
do §lwz) ieślnieakluana iwobec tegó pówlnna uwźględniać obecne

n.5

\r

rożpożądżen]eMińiślk Gospoda iz dna ]3si€rpna201] r W śp€We śżdegćłowych
zasad ksdanowan a ka kulac]iiaryfo€z roż ćżeń w obroc e ener§ a e ektry.zną (Dż u
Wnosku]emy ó żmanę punktu 12 PU (żałącznik ńr6doswz) Wlak spósób. aby
poslanówien a w żaklesie okresu rozieenjowelo odnosiły s e do okresów slosowanych
pżeż osD które ńóga być nne niżńieśięćzne
Wnosku]emy o zm anę punklu 3 PU (żałączniknr 6 do sWz) popęez uwarunkowane
temnu rozpocżęcia spEedaży od pozyty}vnego pueprowadzenie plóceśU żmany

Ad ] żafrawający pżekaże n ezbędne

dane wyblanemu Wykonawcy nieżWłoczn e po

Ad 2 okres óbowazywanla UmóW komp eksowych d a pószcżególnych
a) Ul Nowowie]śk.37b uńóWa ńa *as nieokeś]ońy
b) ul Rokosowska l0 ufróWa na Paśńieókreśóny
c) u] L]śypiskowa 13-UmóWa n3 ćZsokreślonydo 31 ]220']3l

obiektóW:

okres Wypow]edzenia UmóWobiektóW a b Wynos 6 m esięcy
Ad 3 zamawa]ący wyslaw Wybranemu Wykonawcy stosowńe pelnofrocn cnła
Ad 4 RWE Pośka s.A Warszawa,
Ad 5, zamawa acv dokońa slośowne zmanyWsWz
Ad 6 z.mawia]ący ń e wdżikon eenośc Wprowadzan a ploponowanycl] żm an w s Wz
ponewaz kwesl onowany zap s wynika beżpośledno ż waruńku udz ału w poślępów.n u
żawańego W pkt 12 2 b)slWZ
Ad 7, z. ń awia] ący dokon a stosowne] zmiany W s Wz
Ad 3 zźńawia]ący dokona slośowne] żmiany W s Wz
Ad 9 Zamawia]ący n e wdzikoń eczńośc Wprowadzan a proponowanyclr zm an W slwż
W zw ązku z odpow]edzią udzi€loną W pkt 2 iskutecznym Wypowiedzeniem W UmóW
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