
Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ

1 Czy jest to pierwsza zmiana sprzedawcy czy kolejna? Jest to kolejna umowa. 

2
Jakie jest planowane zużycie energii czynnej w okresie trwania 

umowy?
Dotychczasowe roczne zużycie oscyluje wokół 2.100 MWh.

3 Jaki jest planowany termin wejścia w życie umowy sprzedaży? Planowany termin wejścia w życie nowej umowy to 01.12.2017r. 

4
Do kiedy zawarta jest aktualnie obowiązująca umowa sprzedaży 

energii elektrycznej i czy wymaga wypowiedzenia?

Do 30.11.2017r. 

Umowa nie wymaga wypowiedzenia. 
5 Czy możliwe jest podpisanie umów drogą korespondencyjną? Tak.

6
Czy obiekty w grupie taryfowej B21 mają układy pomiarowe 

dostosowane do zmiany sprzedawcy?
Tak. 

7 Prosimy o wskazanie liczby PPE w grupie taryfowej B21. 1 (jeden). 

8

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy 

wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer 

ewidencyjny, numer PPE, numer licznika dla poszczególnych 

punktów odbioru itd.) w wersji elektronicznej (Word, Excel)?

Tak. 

9
Prosimy o udzielenie informacji kto jest aktualnym Sprzedawcą 

energii elektrycznej?.
NOVUM Spółka Akcyjna. 

10 Czy obecnie obowiązujące umowy sprzedaży i/lub kompleksowe

wymagają wypowiedzenia? Wnosimy o wskazanie okresu

obowiązywania tych umów oraz okresu ich wypowiedzenia.

Patrz odpowiedź nr 4. 

11
Czy obecnie obowiązujące umowy o świadczenie usług 

dystrybucji zawarte są na czas nieokreślony?
Tak. 

12

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach związanych z 

rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej 

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem 

nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem procesu zmiany 

sprzedawcy?

Tak. 

13

Dział 23 SIWZ (opis sposobu wyliczania ceny) oraz Formularz 

Ofertowy - wnosimy o możliwość zastąpienia ceny jednostkowej 

brutto ceną netto. 

W tym miejscu wyjaśniamy, że systemy rozliczeniowe 

stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej umożliwiają 

dokonywania rozliczeń jedynie na podstawie cen jednostkowych 

netto, która następnie jest powiększana o należny podatek Vat. 

Wobec powyższego nie ma możliwości, aby rozliczenia były 

dokonywane na podstawie cen jednostkowych brutto. Jest to o 

tyle istotne, że końcowe rozliczenia przy stosowaniu cen netto i 

brutto nie zawsze są tożsame ze względu na zaokrąglenia 

wartości określonych groszowo. Tym samym mogą pojawiać się 

minimalne różnice pomiędzy kwotą obejmującą rozliczenie 

dokonywane przez sprzedawców energii elektrycznej, a zapisami 

w SIWZ i Formularzu Ofertowym. W przypadku nie wyrażenia 

zgody na zmianę zapisów, zwracamy się z zapytaniem, czy 

Zamawiający jest świadomy tego, iż proces rozliczania będzie 

wyglądał tak jak zostało to opisane na wstępie?

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na 

zadanie pn. "Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu". BZP nr 588130-N-

2017 z 14.09.2017r. 

                                                                                        data publikacji 20.09.2017r. 
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Dział 23 SIWZ (opis sposobu wyliczania ceny) oraz Formularz 

Ofertowy -   Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody 

na modyfikację zapisu do treści: „Wykonawca określi cenę 

ofertową brutto 1 MWh energii podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 

przecinku).” W przypadku ceny oferty podanej w kWh 

Wykonawca proponuje podanie ceny z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku. Wykonawca wnosi o usunięcie z treści 

punktu zapisu: „Rozpisując ją na koszt mocy zamówionej i koszt 

energii czynnej sprzedawanej odbiorcy”, ze względu na fakt, iż 

przedmiotem zamówienia jest jedynie energia czynna, a koszty 

mocy zamówionej są opłatą za usługi dystrybucyjne. Prosimy o 

uwzględnienie zmian również w odpowiednich zapisach SIWZ 

i załącznikach do SIWZ.

Zamawiający niniejszym zmienia treść SIWZ na następującą: 

1. Rozdział 23 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: "Wykonawca 

określi cenę ofertową brutto 1 MWh energii podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie z dokładnościa do grosza (do dwóch miejsc po 

przecinku).  

2. Formularz ofertowy pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Cena ofertowa 

brutto za 1 MWh: .................. zł (slownie: złotych .....), w tym .....% 

stawki podatku VAT. Powyższa kwota obejmuje pełny zakres 

przedmiotu zamówienia objęty SIWZ i obliczona z uwzglednieniem 

wszystkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich opłat w grupie taryfowej B21 

przyłączeniowej. 

15
Wnosimy o wskazanie szacunkowego zużycia w okresie rocznym.

Patrz odpowiedź nr 2. 

16

Rozdział 4 SIWZ - W celu prawidłowego skalkulowania wartości 

zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie 

informacji na temat: - ilości punktów poboru, - grup taryfowych 

dla poszczególnych punktów poboru.

Patrz odpowiedź nr 7.

17

Rozdział 7 SIWZ - Informujemy, iż z uwagi na konieczność

zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy

Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej -

zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne -

21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od

dnia podpisania umowy nie jest możliwy do spełnienia przez

Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z

uprzejmą prośbą o dokładne wskazanie terminu rozpoczęcia

sprzedaży energii elektrycznej na dzień oraz uwzględnienie

zapisu: „lecz nie wcześniej niż po zawarciu

umówdystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze

zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

Patrz odpowiedź nr 3. 

Zamawiający w Rozdz. 7 pkt a zmienia treść SIWZ na następującą: " a. 

rozpoczęcie: 01.12.2017r., lecz nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD".

18

Rozdział 23 SIWZ pkt. 1 oraz rozdział 32 pkt. 3 , rozdział 34 pkt. 4 

lit. j) - Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku postępowania 

ogłoszonego na sprzedaż energii elektrycznej rozliczeniu 

podlega tylko ilość energii elektrycznej czynnej, gdyż tylko takie 

dane są udostępniane przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. Koszt mocy zamówionej rozliczany jest przez 

OSD na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług 

dystrybucji pomiędzy Zamawiającym a dystrybutorem. Wnosimy 

zatem o usunięcie zapisu „rozpisując ją na koszt mocy 

zamówionej i koszt energii czynnej sprzedawanej odbiorcy" oraz 

„według wyliczeń w zależności od mocy zamówionej". 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jednostki 

rozliczeniowej jaką jest kWh wszystkie przedsiębiorstwa obrotu 

energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z 

dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Wykonawca 

zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny 

jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku bądź modyfikację na pokreślenie ceny w MWh.

Patrz odpowiedź nr 14.

19

Rozdział 34 SIWZ - Ze względu na wskazanie w SIWZ 

postanowień umownych, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy sprzedaży, Wykonawca zwraca się z 

pytaniem czy Zamawiający dopuści wzór umowy obowiązujący u 

Wykonawcy uwzględniający postanowienia ujmowane?

Tak. 



20

Rozdział 34 SIWZ pkt. 2 - 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 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 zapisu: „Zwiększenie punktów 

poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w 

obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz 

wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."

Zamawiający nie planuje dokonywania wymienionych w pytaniu zmian. 

21

Rozdział 34 SIWZ pkt. 3 - Wykonawca zwraca się z prośbą o

modyfikację zapisu do treści: „Sposób prowadzenia rozliczeń:

rozliczanie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się

będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo -

rozliczeniowych wg. cen jednostkowych za 1 MWh netto

podanej w formularzu oferty." Rozliczenie mocy zamówionej nie

jest przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej.

Dodatkowo Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów

prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest

podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie

do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla

punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez

OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy

Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie

mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów

dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami

przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z

powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa

energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia

rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 

Tak. 
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Rozdział 34 SIWZ pkt. 4 lit. c) - Ze względu na fakt, że 

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym 

dokonuje wyceny indywidualnej a nie na podstawie Taryfy 

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Wnosimy w związku z powyższym o usunięcie przedmiotowego 

zapisu. Ponad to z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, 

w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku 

VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, wykonawca 

zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu do treści: "Ceny 

energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie 

obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów 

skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. 

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."

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Rodziale 34 pkt 4 c.  na 

następujący: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w 

okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów 

skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. 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".
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Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego, pkt. 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. Ponadto, w świetle przepisów 

podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną 

od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty 

powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża 

wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego 

odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku 

dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z 

chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy 

się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na 

zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie... 

dni od daty wystawienia".

Zamawiający nie wyraża zgody. 

24

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego, pkt. 6 - Zwracamy 

się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy 

drogą korespondencyjną?
patrz odpowiedź nr 5. 

25

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, 

umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do 

swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie 

zamówienia?

Tak. 

26

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy 

układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx 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.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA. 

27

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego 

zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz 

wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu 

zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie 

przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe 

prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie 

odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 

pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez 

OSD?

Tak. 

28

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? 

Tak. 

29
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy 

rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę 

na świadczenie usług dystrybucji?

Zamawiający posiada umowy rozdzielone. 

30
Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po 

raz pierwszy?
Nie. 

31

Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada 

rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy 

nieokreślony?
Patrz odpowiedź nr 11. 

32 Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Patrz odpowiedź nr 9. 

33
Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów 

kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej.
Obecna umowa sprzedaży jest zawarta na czas określony. 

34

Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w 

terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie 

procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności 

Wykonawcę?

Zamawiający upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia procesu 

zmiany sprzedawcy. 
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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 ?

Patrz odpowiedź nr 11. 

36

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 ?

Nie. 

37

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania 

umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych 

postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, 

Excel).

Tak. 

38 Kto jest Państwa obecnym sprzedawcą ? Patrz odpowiedź nr 9. 

39
Do kiedy zawarte są obecne umowy (prosimy o podanie 

dokładnej daty dd-mm-rrrr) ?
Patrz odpowiedź nr 4. 

40

Jakie umowy obecnie Państwo posiadacie (umowy rozdzielone 

na sprzedaż energii elektrycznej i osobno umowy na dystrybucję 

energii elektrycznej, czy umowy kompleksowe)?
Patrz odpowiedź nr 29. 

41
Czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia, jeśli tak prosimy 

o podanie okresu wypowiedzenia ?
Nie. 

42

Zgodnie z zapisem SIWZ, rozdział 7 „Termin wykonania 

zamówienia", umowa nie może być rozpoczęta (realizowana) od 

daty jej podpisania. Jednocześnie aby dokonać zgłoszenia 

umowy sprzedaży do Państwa OSD, musicie mieć Państwo 

zawartą wcześniej umowę o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z 

prośbą o modyfikację zapisu w SIWZ rozdział 7 oraz rozdział 34, 

pkt 6 na następujący: „Umowa wchodzi w życie w zakresie 

każdego punktu poboru energii elektrycznej z dniem r. lecz nie 

wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z 

poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia Umowy w życie jest 

dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 

Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem 

umów dystrybucyjnych. Umowa zastaje zawarta na czas 

oznaczany do dnia 31.12.2018r."

Patrz odpowiedź nr 17. 

43
Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowo-

rozliczeniowe do poboru energii elektrycznej na zasadach TPA?
Tak. 

44

Dotyczy Siwz rozdz. 24: Wykonawca zwraca się z prośbą o 

opisanie warunków oceny oferty, poprzez rozbudowanie 

wymagań dotyczących dodatkowego kryterium - termin 

płatności faktury. Zapis w rozdziale 24 w obecnym kształcie 

może doprowadzić do wielu niejasności, brak jest określonego   

minimalnego   oraz   maksymalnego   terminy   płatności,   oraz 

sposobu przyznawania punktacji w ocenie tego kryterium.

Należy zaproponować terminy zgodne z obowiązującymi przepisami. 

45

Dotyczy Siwz rozdz. 34 pkt 4: Nie ma możliwości aby 

wynagrodzenie należne wykonawcy było obliczane, jako iloczyn 

ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej energii 

elektrycznej brutto. W związku z powyższym zwracamy się z 

prośbą o zmianę zapisu w pkt 3.: „Wynagrodzenie Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako iloczyn 

ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych 

Wykonawcy przez OSD oraz ceny jednostkowej energii 

elektrycznej (netto) za 1 MWh, zgodnie ze złożoną ofertą. Do 

wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według 

obowiązującej stawki."

Zamawiający nie wyraża zgody. 



46

Dotyczy Siwz rozdz. 34 pkty 4c: zwracamy się z wnioskiem o 

modyfikację zapisu na następujący: „Cena jednostkowa netto 

określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniała się w toku 

realizacji zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się 

zmiana stawki podatku akcyzowego. Cena jednostkowa brutto 

nie będzie zmieniała się wtoku realizacji zamówienia za 

wyjątkiem zmiany stawki podatku VA T."

Patrz odpowiedź nr 22. 

47

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ. pkt 4 „Cena ofertowa": 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę formularza cenowego 

poprzeć wskazanie w pkt 4 ceny jednostkowej netto w złotych za 

megawatogodzinę z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku: „Cena ofertowa netto zł 1 MWh: …..”

Patrz odpowiedź nr 14.

48

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt 5: Wykonawca informuję iż 

niezgodnym jest określanie przez Zamawiającego warunków 

płatności faktury na zasadzie przyjęcia przez Zamawiającego 

faktury, która została wystawiona i dostarczona przez 

Wykonawcę. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Termin 

płatności faktury: ... dni od daty prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę. ” lub „Termin płatności faktury:... dni 

od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. ”

Zamawiający nie wyraża zgody. 

49

Dotyczy SIWZ, rozdział 34, pkt 4j: W punkcie 4j wskazujecie 

Państwo następujący zapis: zmiany mocy zamówionej lub grupy 

taryfowej przez Zamawiającego. Wykonawca informuje iż w 

treści umowy wskazywana jest moc umowna, a nie moc 

zamówiona. Dane te stanowią część informacyjną, szczegóły 

oraz warunki określania mocy znajdują się w umowie zawartej 

na świadczenie usług dystrybucji, którą Państwo zawieracie z 

OSD. Jednocześnie zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie 

w obrębie opisu przedmiotu zamówienia. W związku z faktem iż 

zamówieniem jest objęty punkt pomoru w grupie taryfowej B21, 

nie jest możliwym aby Zamawiający w trakcie realizacji umowy 

dokonał zmiany grupy taryfowej, ponieważ Wykonawca 

dokonuje wyceny na konkretne zamówienia (grupę taryfową). W 

związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację 

zapisu.

Patrz odpowiedź nr 20.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w Rozdziale 34 wykreślając 

(usuwając)  pkt 4 j. 

50
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą 

korespondencyjną? 
Tak. 

51
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 

elektronicznej na wskazany adres e-mail?
Zamawiający wyraża zgodę. 

52
Jaki jest przewidywany termin rozpoczęcia dostaw energii 

elektrycznej?
Patrz odpowiedź nr 3.  

53
Prosimy o podanie szacunkowej wysokości zużycia energii 

elektrycznej w okresie trwania umowy?
Patrz odpowiedź nr 2. 

54
Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnego terminu 

płatności faktur.
Patrz odpowiedź nr 44.

55 Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym 

będzie to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy?
Patrz odpowiedź nr 1. 

56

Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego i jaki jest okres wypowiedzenia aktualnych 

umów sprzedaży?
Patrz odpowiedź nr 9 i 4.

57
Na terenie jakiego OSD znajdują się obiekty objęte 

postępowaniem przetargowym?
TAURON Dystrybucja S.A. 

58

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w 

razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, 

zmieniających stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub 

innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów 

wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 

certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Patrz odpowiedź nr 22. 

59 Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? 1 miesiąc.


