
Pytania i odpowiedzi z dnia 16-17.01.2023 
 

1. Czy dostępne są warunki gwarancji na stacje PRE Biel, w tym czas na reakcję producenta na 
usunięcie awarii urządzenia na miejscu jego zamontowania? 

... miałem nadzieję na informacje od Państwa, o pytany czas reakcji producenta na usunięcia awarii i 
czy na miejscu pracy stacji. 
Proszę zatem o dokładną informację. 
 
Odpowiedź: Gwarancja przewiduje 3 czasy reakcji w zależności od zgłoszenia i rodzaju usterki. Jest 
to 12, 24 lub 72 h. Umowa wyklucza dni wolne od pracy. Zgłoszenia nie dotyczą innych zdarzeń, które 
każdy operator ogólnodostępnych stacji ładowania musi zabezpieczyć samodzielnie.  
 

2. Potwierdzenie, że w stosunku do lokalizacji, dla których – w świetle dokumentacji załączonej 
do ogłoszenia o przetargu – Sprzedawca dopiero ubiega się o ustanowienie służebności lub 
zawarcie umowy dzierżawy, żaden właściciel (użytkownik wieczysty) terenu nie zgłaszał 
jakichkolwiek roszczeń lub skarg w związku z funkcjonowaniem na tym terenie poszczególnych 
elementów stacji ładowania oraz o przybliżenie w jakiej formie uzyskano dla tych lokalizacji 
tymczasową zgodę właściciela (użytkownika wieczystego) terenu na dysponowanie nią na cele 
realizacji stacji ładowania. 
 

Odpowiedź: Nie posiadamy wiedzy o roszczeniach z tytułu funkcjonowania stacji ładowania.   
 

3. Uzupełnienie projektu Umowy o oświadczenie Sprzedawcy o posiadaniu na dzień zawarcia 
umowy – w odniesieniu do wszystkich stacji objętych przetargiem - kompletu obowiązujących 
tytułów prawnych do nieruchomości pod wszystkimi elementami infrastruktury stacji 
ładowania, tj. pod urządzeniem ładującym, miejscami postojowymi i pod kablami.\ 

 
Odpowiedź: Nie potwierdzamy sugestii zawartej w pytaniu.   

 
4. Potwierdzenie czy w odniesieniu do stacji ładowania zawierano jakieś umowy z dostawcami 

usług ładowania oraz uzupełnienie projektu umowy sprzedaży o oświadczenie, że takie umowy 
oraz umowa z dotychczasowym operatorem ogólnodostępnych stacji ładowania (jeżeli została 
zawarta dla danej stacji) zostaną rozwiązane / wygasną najpóźniej z dniem zawarcia umowy 
sprzedaży; 
 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że taka umowa została zawarta. Dotyczy ona wyłącznie operatora stacji 
i ENERGA-OPERATOR SA. Nie ma wpływu na postępowanie i nie będziemy jej udostępniać.  

 
5. Wyłączenie w umowie odpowiedzialności Kupującego za szkodę w postaci utraconych korzyści 

– na zasadzie lustrzanego odbicia w stosunku do zakresu odpowiedzialności Sprzedawcy; 
 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody 
 

6. Nadto, w celu umożliwienia uczestnikom przetargu uwzględnienia odpowiedzi Sprzedającego 
na powyższe pytania w treści przygotowywanych ofert – zwracamy się z prośbą o stosowne 
wydłużenie terminu na złożenie ofert (tj. nie krócej niż do końca stycznia).będą możliwe do 
wydania zgodnie z określonymi przez ENERGA-OPERATOR w przetargu i umowie 
postanowieniami? 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody 


