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NR 3

pń ,,ood.M eneĘiislgktlycznel ie Polż.by obl€KóW oś.odka spońu
R.kB..jl mlt,waĘ.Ww ozi€lnicy ochota w oł€§ie od 01,01.2014 i do31.12.2015l.."
Dolyey postępowana

l

ośrodek spódu i Rekeacji mst Wa.%wy W Dz]ehicy ochola z s€dzibą w Wa6zaw€ ul
NóWówie]śka 37B, na podstawie ań,33 usl,
2 uslawy ż dn]a 29 śtyćzna 2004l Pńwożańóweń
pub żnych (Dz U zżaall Nl223 p.ż 1655zpóźn.żm) nicmu]e ż.dozam iaiącego splynę'
naslępu]ą@ zapylan a i Pańsiłu nasĘpujących wy]aśnień

]

Pylanle 1, Wnosimy ó zl€zygnoMne z wymag3nia o którym mowa W pki 3l slwz oE W pkl 10
załą.znika nl6 do
zabezpjeżene nalezylego wykonan]a umowy zdecyd anje wplynie na
W}sokośćzaofebMnych óen w ól€rcie Fdmżeśnienformujemy. ż na Wykoiawech z mo.y plawa
spocąwa ob.Wąz6k nalłyteqó w}kónywanja Uńówy Ęn. spż6daw.a żobowiązuje śięzapewn]ó
odborcy slandaldy ]akóśćiówe obsługi w zakesie pźedmolu zamóWi6na żgodn€ ż ob.w]ązująąmi
pż€pisam PEwa eńerceryczn3go olaż zgodnie ż obowiązu]ącymi rczp.fżądzen ami do W^ł usbwy w
zakase zachówadź śiandadów jakościowych w ppypadku zaniechań w pop€Mośc śwadcżeńa
usfuq w pżypadku n€dolżymania stand.dćw iako§cowych obśfug] w zakresie pżedńiotu !ńowy
okieśónyćh óbówiązuiąoymi pp€psami praM €ngrgety.żiego §pżedeca zobowiąeńy ]eśtdo
udzieeiia odboroy b.nifikat w w}sokoścach okeślonych pla@m eneĘayźńyfr ońz zqodńie z
óbow ązującymi rczpoządz€niam
dowW u§law}

swz

Pylanle 2. Wno§ my o modyfikację zap SU z załąPnika nr 3 do sM orsz pkl21 4 s Wz n. nasĘpu]ą.y]
Rozliczena hiędzy sllónam U zakesie spuedaży en€.g €eklryczne] będą odblaały sę Wg @n
ża,ańych w pEedłJżo nej ol€rcie
zńźny den są dopusz.zan€ w ptrypadku żmiany ko9i5s wpłyvva]ących na kelkulac]ę ced ene€ii
ćleHryczną, a w yeegó nośc] W ptrypadku zm an w plzepjśach plawnydh do(ycących podetku VAT lub
pódalku źkcyzMgo ub wprowadzenia ub żmany nnych oplat !b podalków żwążańych ż eneQią
eleklrydzńą Ub zm any pĘep sóW prawa §kutkującei Ęrcsiem koszlóW Wpllva]ąąćh na kośn eneĘii
eleklryżńe] W lakoh pżypadkg.h cny
energ]ę s€klryĘną dośt lózaną na podsiawe Uńos1
Jlegają aubmaĘżne korckc€ o w.ńośćł}nik.jącn z pow!żśżychżmian spżedfuca poinfomu]e
K eila na piŚmie o korekcie ceny eneĘ eleklryczn€l doślarczanej i6 podśEweUńowy, Wskazu]ąc
ówńócześnje znany pż€Pisów p€wnych śianóWiaóe podstawę te] korekł NoWe ceny €ieĘii
elektryżne] będ? obowązujące dla spżedaMy jK enla od chw rejścaw życe WyżejWym €iionych
zńian pżep Sów pĘwnyoh slanow ących podsiawę do ich kólekry
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3. lnfómujeńy. ż€
nak{adają na spuedawoóW

danoMn€ zm .ny pżep gaw Wykon.Wczych do Usiawy PlaM Eńeaeiy.żne
en€Q el.ktryczn ei do&lkey obowiążek żk UpU p@w ń a]ąlkd!.ych. kló €

WplynEnakońcowącenęen€Ęeeklryćzne]Nadżeńdż§ejszyniesążnanechprccenbweMności
o€z daty WproMdzenia w żyć e z Uwagi na ic. że zm any w p€Wie m€ą nastąp ć do koń@ loku 10

spżedawcy €neaii elektrycżńej ju, na dż eń dż s e]szy W ceńle oieńowej uMo ędn ają ryzyko
wploMdżenia
obow ązków. Jeżeli zai€ń je$eście pańśtwo zainl€rcsowan oIPymaniem olerł
pftdśtaw]a]ąćąnajń
w chw liobeńej ceńę jednóśtkówą eńeĘ elekllyozń€io€z
fu za vń idzie
^ąwykónań a óałóśćźańówień a pó hń ie] 9ó ną o Ńwyż9ze ryzyko koń eż na ]est
na] n Żsża m ożliM će nę
modyiikacja zap 6óW iślJinyćhpóśla nŃień uń ownych ( pkl, 1 9 żalążnk a n l 6 dó s]Wz) pó niżśże§ó

w

'zmany cen śądópużżne w pżypadku zńany kośłówwp!,Mjących ńa ka kulac]ę cen enercii
eleklryczne], a w seeqó ńości w prźypadku żń an w pźpiśaćhp@wnyćh dótyżącyćh pódatku vAT lub
podalku akórż ąo lub wprowadżen a lu b żń]any nn yoh opłai lu b podćlł,jv aiąża ych ź eńerc ą
n

,§

eeklly.żną lub zmany pzepisów prawa 9kutkującer wżrcslem kosztóW wprwających na koszt ene.g]
eekllyćzne] W lakoh puypadka.lr ceny za engaę eekiryczną dosIarczana na podślawe Umów
uega]ą adomalyżne korekce o wańosć wyn ka]qcą z povyżsżych żmian spżedawca po
^fólńuje
Klienla na piśmie o korekce ceny enerc' eektryene, doslaĘanej na podśEwie Umówy. wskaźlląć
pEwnycl]
podslawę
róWnocżeśn e zm any przepisóW
stanowące
tej korckry Nowe ceny eneQ]
eeklfycżne] będą obowEzu'ące da splzedawcy K,enla od.hw We]ścia w życie wyże] wym]ei onyóli
żńan plzep]sóW pźwnych slanowqcych podslawg do ch korekly'

P8anie 4. Wnosmy o użupełnenie zającżn ka nr 6 do slwz
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siolne poslanow]en a Uńowne o

w pżypadku skóżyslan a pżeżk eńla ź prawa do wypow edżen a uńNy k eńi żóslan e żObówiążany
dó żapłaty kaly uńówie] którejwyśokośćwyżń.ćżóna będż]e ia pOdślawe wzoru okeślońegó pdń zej

Wó

Wysókóśó k6ly

Eż wOuńeneńerc

!ńówią
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pżypadkusańóśc u]eńne] pżyjńU]d śię,że 9kóda

żakóńtżklowańe] pzeż K eila
Ew-wo Umen eneĘ Wykólżyslane] p.źeżK enla

nie pówslała)

ce óenaenelq ok€śóńawuńoweóbówazu]ąćawńóńeńoenaliczanrakaryumovnel
k aklualna wańóść pódalku akcyzowego ł ćeńa h nińa naplawó
enerqii €lekiryczie] na rynku bilansljącym
+ kóśz( óbówążków w}nik3]ąćyóh
umNnq

enelgetycznegó obowią.uiącego w

momence na cżańia kary

Pylanie 5, Wnosmy o usun ęce pkI
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Załądn]ka nr5 do

sWz

gdyż wysokóść bónifikary

Pyl.nle 6, Wnósńy o dodańe do pkl 11 Załąćżnikaft6 do s
z3ńawń ą*oówWyśokoŚc
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zap sóW obcąża]a.ych ównież
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Pylani6 7, czy W żakleśeWafunku pżedslawonegó W pki ]2 ppkl F zamawająóy dópuśżcża
pźedślaweńercfercic]i z wykonan€qo zańówiena obeńuąceqo dos€wę enelq e ekryczó€r
śwadczeńe usług dyslrybuc] ?

Pylańl. 3, Wnóś]ńy ó nfomac]ę czy żanawa]ąóy w I€kce

podpsania umow
pżeprowadżen prc.edury zm any spu edawcy

Ad 1 Zamawajacydókóń6ślośóWne]zńiańywsWZ
Ad 2 zańawajacyńewidz ko nieżnościwpówadż3n a pfupóńówańyćh zń6n
nowym bżm eniem pkl ]9żałaanikanl6dosWZ
Ad 3 zamaw ająoy dokona slosowne] żmjany W s Wz
Ad 4 zańawa]ący ne widzikonecznośc wpówadżania plópónówanyćh zń ai
Ad 5 z6ńaw
Ad 6 zańaw
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a]ący n B WidzikonecznDśc Wp.ówadżania plópónDwan
a]ący n e WidzikonecznDśc Wp.ówadżania proponowaiych
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