
 

 

 

 
 
 
 
Prosimy o informacje w jakim trybie prowadzone jest postępowanie z możliwością złożenia 
dwóch ofert? 
 
Zgodnie z treścią ogłoszenia i odpowiedzi zamieszczonej na naszej stronie, dopuszczamy złożenie ofert z 
podziałem na taryfy noc i dzień, ale preferujemy umowę nie zawierającą takiego podziału. Do 
Państwa decyzji należy, który z wariantów wybiorą Państwo do ofertowania. Przypominamy, że kryterium 
to 100 % cena. Postępowanie odbywa się w trybie: Negocjacje z wieloma wykonawcami. 

 
 
Proszę mi potwierdzić – szacunkowe zapotrzebowanie to 1550 MWh dla wszystkich punktów 
zgadza się? 
 
Tak. 
 
 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

przepisów praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności  energetycznej (koszt 

zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących zakupu 

energii elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie 

właściwych przepisów.   

 

Cena jest stała na cały rok i nie może być zmieniana. 

 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej zmiany 

podatku VAT? 

 

Tak. 

 

 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia? 

 

Tak, ale faktura musi dotrzeć do portu najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych. 

 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności faktury wynosił 30 dni? Jeśli nie, to jaki 

termin płatności oczekuje Zamawiający? 

Tak. 
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Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki 

jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie? 

 

Obecna umowa zawarta jest do końca roku 2021. 

 

 

Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla poszczególnych 

punktów poboru objętych postępowaniem? 

 

Patrz wyżej. 

 

 

Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla punktów 

poboru objętych postępowaniem? 

 

Enea. 

 

 

Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający 

będzie chciał sam podpisać umowy? 

 

Tak. 

 

 

Czy Zamawiający posiada obecnie umowy rozdzielone czy kompleksowe na dostawę energii 

elektrycznej? 

 

Rozdzielone. 

 

 

Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPE objętych postępowaniem 

przetargowym, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach 

wskazanych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?  

 

Nie, nie posiadamy aneksów promocyjnych. 

 

 

 

 

 



 
Wykonawca prosi o podanie numerów punktu poboru energii elektrycznej.  

 

590310600000196248 

590310600001977402 

590310600001977419 

 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego 

parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z 

aktualnymi umowami dystrybucyjnymi?  

 

Tak są zgodne z załącznikiem B określającym parametry przyłączy. 

 

 

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru objętych postępowaniem? 

 

Enea. 

 

 

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 

w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?  

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany 

sprzedawcy dla każdego punktu poboru:  

- Operator Systemu Dystrybucyjnego (oraz oddział jeśli jest) 

 - która zmiana sprzedawcy 

- adres punktu poboru (poczta, miejscowość, ulica, numer lokalu, kod pocztowy);  

- moc umowna;  

- Nr PPE 

- nr licznika/ nr ewidencyjny PPE 

- planowane roczne zużycie energii; 

- grupa taryfowa; 

Oraz dokumentów: 

- Pełnomocnictwo 

- dokument nadania numeru NIP 

- dokument nadania numeru REGON 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka 

- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży 

energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży 



 
zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego. 

 

Tak, wszystkie niezbędne dane zamawiający przekaże. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? 

 

Wcześniej były tak zawierane. 

 
 


