
	

	

 
 
Dotyczy  postępowania:  „Zakup  energii  elektrycznej  dla  Gminy  Grodzisko  Dolne,  jednostek 
organizacyjnych  Gminy  oraz  Stowarzyszeń  na  potrzeby  eksploatacji  budynków,  lokali,  obiektów 
użytkowych, oświetlenia ulicznego” 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t. j.) zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca, o wyjaśnienie i modyfikację 
zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
Pytanie 1 
Informujemy,  iż  z  uwagi  na  konieczność  wypowiedzenie  umowy  kompleksowej,  dla  której  okres 
wypowiedzenia wynosi  3 miesiące  rozpoczęcie  sprzedaży  energii  elektrycznej  od  dnia  01.01.2018r. 
dla  Szkoły  Opaleniska,  nr  PPE  480548160000074408,  nie  jest  możliwy  do  spełnienia  przez 
Wykonawcę. Mając  na względzie  powyższe,  zwracamy  się  z  prośbą  o  informację,  czy  Zamawiający 
zdaje sobie sprawę, że dla powyższego punktu poboru rozpoczęcie sprzedaży będzie możliwe dopiero 
po  wypowiedzeniu  umowy  kompleksowej,  po  zawarciu  umów  dystrybucyjnych,  pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. 	
 
Odpowiedź  1.  Zamawiający  zdaje  sobie  sprawę,  że  dla  powyższego  punktu  poboru  rozpoczęcie 
sprzedaży będzie możliwe dopiero po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, po  zawarciu umów 
dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze  zmiany  sprzedawcy  i przyjęciu umowy 
do realizacji przez OSD. 	
 
Pytanie 2 
SIWZ §3 ust 5. 
Z  uwagi  na  fakt,  że  Wykonawca  przedstawia  wartość  umowy  w  oparciu  o  szacowaną  przez 
Zamawiającego  ilość  energii,  w  przypadku,  gdy  Zamawiający  zużyje  większą  niż  szacowana  ilość 
energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca 
się  z  prośbą  o  dodanie  zapisu  o  treści:  „Zamawiający  zobowiązany  jest  do  uregulowania wszelkich 
należności za dostarczoną energię elektryczną"	
 
Odpowiedź    2.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  w/w  zapisu,  obowiązek  regulowania 
zobowiązań  wynika  wprost  z  Ustawa  z dnia  8.03.2013 r.  o terminach  zapłaty  w transakcjach 
handlowych (Dz. U. Poz. 403), i żaden podmiot nie ma prawa  uchylać się od zapłaty za dostarczony 
towar lub usługę. 	
 
Pytanie 3.	
 
SIWZ §7 ust 2). 
Uprzejmie  informujemy,  że  Wykonawcy  nie  będący  właścicielami  sieci  dystrybucyjnej  posiadają 
Generalne Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są 
klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając 
powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanych zapisów z treści dokumentacji 
przetargowej.  Jednocześnie  informujemy,  że  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  w  miejsce 
Generalnej  Umowy  Dystrybucyjnej  Zamawiający  może  wymagać  od  Wykonawcy  złożenia 
oświadczenia o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.	
 
 
Odpowiedź 3. Tak Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia.	



	

	

	
Pytanie 4	
 
SIWZ §8 ust 1. 
Prosimy  o  dopisanie  możliwości  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  przy  pomocy  środków 
komunikacji elektronicznej (e‐mail).	
 
Odpowiedź 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.	
 
Pytanie 5	
 
SIWZ §17 ust 4c), Ogłoszenie pkt IV.5) Zmiana umowy pkt. c), Załącznik nr 3 do SIWZ §10 ust 3c) 
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się 
z prośbą o wprowadzenie  zapisu umożliwiającego  automatyczną  zmianę  cen, wynikającą  ze  zmiany 
ww.  przepisów,  od  dnia  ich wejścia w  życie.  Prosimy  o  dodanie  do  przedmiotowego  zapisu  zdania 
o treści:  „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”.	
 
Odpowiedź  5.    Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na 
dodanie zapisu. Wszelkie zmiany w zakresie zmiany ceny  zostały przewidziane w SIWZ w & 17 pkt 
4c i w zał nr 3 do siwz & 5 ust. 2	
 
Pytanie 6	
 
Załącznik nr 3 do SIWZ §3 ust 2) 
Wykonawca  informuje,  że  wszystkie  dane  dotyczące  zużycia  energii  przez  poszczególne  jednostki 
znajdować  się  będą  na  fakturach  wystawianych  przez  Wykonawcę,  zgodnie  z  powszechnie 
obowiązującymi  przepisami  prawa.  Sporządzanie  dodatkowych  zestawień,  o  których  mowa 
w przedmiotowym  zapisie,  wiąże  się  z  wykonaniem  dodatkowych  czynności  na  zlecenie 
Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają 
natomiast  składniki  ceny  energii  elektrycznej.  Wobec  powyższego  wnosimy  o  usunięcie 
przedmiotowego zapisu w całości.	
 
Odpowiedź 6.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.	
 
 
Pytanie 7 
Załącznik nr 3 do SIWZ §3 ust 4) 
Kierownicy  jednostek  organizacyjnych,  podpisujący  umowy  o  zamówienia  publiczne  w  zakresie 
realizowanych  przez  siebie  zadań  i  potrzeb,  powinni  dysponować  upoważnieniami  do  zaciągania 
zobowiązań finansowych   udzielonymi przez organ prowadzący daną  jednostkę. Wobec powyższego 
zwracamy się  z zapytaniem, Czy Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu 
podpisania umowy?	
 
Odpowiedź 7. Tak, Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwa najpóźniej w dniu podpisania 
umowy.	
 
Pytanie 8 
Załącznik nr 3 do SIWZ §4 ust 3) 



	

	

Wykonawca  informuje,  że  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  maja  2007  r. 
w sprawie  szczegółowych  warunków  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego, 
odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej  energii elektrycznej ponosi 
Operator  System  Dystrybucyjnego,  będący  właścicielem  sieci  dystrybucyjnej.  Z  uwagi  na  fakt,  że 
Wykonawca  nie  może  ponosić  odpowiedzialności  za  działania  OSD,  zwracamy  się  z  prośbą 
o zmodyfikowanie  zapisu  do  treści:  „Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  Zamawiającemu 
standardy jakościowe obsługi odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.	
 
Odpowiedź 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.	
 
Pytanie 9	
 
Załącznik nr 3 do SIWZ §6 ust 6) 
Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystawiania  faktur  w  formie 
elektronicznej (e‐faktura)?	
 
Odpowiedź  9.  Zamawiający  nie wyraża  zgody  na wystawiania  faktur w  formie  elektronicznej  (e‐
faktura).	
 
Pytanie 10 
Załącznik nr 3 do SIWZ §6 ust 6) 
W przypadku braku zgody na e‐fakturę, Wykonawca informuję, że 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 ilość dni liczoną od dnia 
otrzymania  faktury  nie  pozwala  ustalić  prawidłowej  daty  powstania  obowiązku  podatkowego,  w 
konsekwencji  narażając 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  30  dni  od  daty 
wystawienia”. 	
 
Odpowiedź 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.	
 
Pytanie 11 
Załącznik nr 3 do SIWZ §6 ust 6) 
Wykonawca nie ma wiedzy,  kiedy  faktury  zostaną dostarczone do Zamawiającego,  a w  sytuacji  gdy 
faktury  zostaną  dostarczone  z  opóźnieniem,  w  celu  dokonania  prolongaty  terminu  płatności 
niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu. W związku z powyższym prosimy o 
modyfikację zapisu „W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury po terminie płatności,  termin 
do  zapłaty  wskazany  w  fakturze  VAT  zostanie  przedłużony  na  wniosek  Zamawiającego.  Fakt 
udokumentowania wpływu faktury po terminie płatności ciąży na Zamawiającym.”	
 
Odpowiedź 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wszystkie dokumenty są rejestrowane w 
książce podawczej z datą otrzymania.	
 
Pytanie 12 
Załącznik nr 3 do SIWZ §6 ust 7) 



	

	

Wykonawca wnosi  o  rezygnację  w  przedmiotowym  zapisie  z  obowiązku  zamieszczania  na  fakturze 
VAT  informacji  o  numerze  licznika  energii  elektrycznej,  a  także  rozliczenia  energii  czynnej  na 
podstawie wskazań bieżących i wskazań poprzednich licznika. Informujemy, że na wystawianych przez 
Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają 
wymogi  określone  przepisami  prawa,  w  szczególności  art.  106e  ustawy  z dnia  11  marca  2004r.  o 
podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.U.  2004  Nr  54  poz.  535  z  późn.  zm.).  Wymóg  wprowadzenia 
dodatkowych  informacji  w  tekście  faktury  wiąże  się  ze  zmianą  systemów  bilingowych  i nie  jest 
możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania.  
Ponadto wskazujemy,  że brak  zgody na powyższe może ograniczyć udział w  zamówieniu niektórym 
wykonawcom, co nosi  znamiona naruszenia  zasady uczciwej konkurencji oraz  równego  traktowania 
wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 
2164 z późn. zm.).	
 
Odpowiedź  12.  Zamawiający  nie wyraża  zgody  na  zmianę, Wykonawca  który  nie może  sprostać 
takim wymogom może powyższe dane załączyć w dopisku (dodatku) do faktury.	
 
Pytanie 13 
Załącznik nr 3 do SIWZ §8 ust 4) 
Wykonawca  zwraca  się  z  prośba  o  dodanie  zastrzeżenia  iż  „Strony  postanawiają,  że  na  wniosek 
Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów 
poboru ujętych w Załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem 
wypowiedzenia  są  wszystkie  punkty  poboru  określone  w  załączniku  nr  1.,  w  przypadku 
przekształcenia, wyodrębniania, połączenia, likwidacji lub rozwiązania umowy.	
 
Odpowiedź 13.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.	
 
Pytanie 14 
Załącznik nr 3 do SIWZ §9 
Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  rezygnację  z  zapisów  dotyczących  kar  umownych.  Jednocześnie 
wnosimy o dostosowanie zapisu do zasady równości  stron stosunku cywilnoprawnego poprzez  jego 
modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 
ogólnych  do wysokości  poniesionej  szkody  (straty)”.  Zaznaczamy,  że  zapis  ten w obecnym  kształcie 
wpływa  na  wzrost  ryzyka  związanego  z  realizacją  umowy  po  stronie Wykonawcy,  co  z  kolei  może 
negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.	
 
Odpowiedź 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

	
Pytanie 15 
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? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
‐ nazwa i adres firmy; 
‐ opis punktu poboru; 
‐ adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
‐ grupa taryfowa ; 
‐ planowane roczne zużycie energii; 
‐ numer licznika; 
‐ Operator Systemu Dystrybucyjnego; 



	

	

‐ nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
‐ numer aktualnie obowiązującej umowy; 
‐ data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
‐ numer ewidencyjny PPE; 
‐ czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
‐ pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
‐ dokument nadania numeru NIP; 
‐ dokument nadania numeru REGON; 
‐ KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 
‐  dokument  potwierdzający  umocowanie  danej  osoby  do  podpisania  umowy  sprzedaży  energii 
elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 
Jednocześnie  informujemy,  że  OSD może  odrzucić  zgłoszenia  umów  sprzedaży  zawierające  błędne 
dane,  skutkiem  czego  może  okazać  się  konieczność  zakupu  energii  przez  Zamawiającego  od  tzw. 
sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.  	
 
Odpowiedź 15. Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej.  

	
Pytanie 16	
 
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  według  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?	
 
Odpowiedź  16.  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 według załączonego 
wzoru.   

	
Pytanie 17	
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:	
a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? 
b) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych?	
 
Odpowiedź 17. Zamawiający informuję że jest to zawarte w załączonym harmonogramie do SIWZ. 

	
Pytanie 18 
Czy  Zamawiający  dysponuje  tytułem  prawnym  (akt  notarialny,  umowa  najmu,  umowa  dzierżawy, 
itp.),  który  upoważnia  go  do  swobodnego  dysponowania  obiektami  opisanymi  w  przedmiocie 
zamówienia?  Informujemy,  że  brak  takiego  tytułu może  skutecznie  uniemożliwić  podjęcie  dalszych 
czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami. 	
 
Odpowiedź 18. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 
dzierżawy,  itp.),  który  upoważnia  go  do  swobodnego  dysponowania  obiektami  opisanymi  w 
przedmiocie zamówienia. 

	



	

	

Pytanie 19 
W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz 
pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna  jest zawarta 
na  czas  określony  i  braku  zgody  na  udzielenie  pełnomocnictwa  na wzorze  zaproponowanym  przez 
Wykonawcę,  prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  do  zawarcia  umowy 
dystrybucyjnej  z  OSD  na  podstawie  oświadczenia  woli,  zawartego  w  udzielonym  przez  siebie 
pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?	
 
Odpowiedź  19.  Zamawiający  zezwoli  Wykonawcy  do  zawarcia  umowy  dystrybucyjnej  z  OSD  na 
podstawie  oświadczenia  woli,  zawartego  w  udzielonym  przez  siebie  pełnomocnictwie,  na 
warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi. 

	
Pytanie 20 
Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta 
na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, 
w  przypadku  braku  zgody  na  zawarcie  w  udzielonym  pełnomocnictwie  oświadczenia  woli 
uprawniającego  Wykonawcę  do  zawarcia  umowy  z  OSD  lub  braku  możliwości  zawarcia  umowy 
dystrybucyjnej  na  podstawie  oświadczenia  woli,  Zamawiający  powinien  wziąć  pod  uwagę,  że 
Wykonawca  będzie  mógł  zainicjować  proces  PZS  tylko  wtedy,  gdy  do  OSD  zostanie  dostarczona 
podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z  IRiESD OSD na przygotowanie  i przesłanie 
do  klienta  umowy  dystrybucyjnej ma  czas  do  21  dni  kalendarzowych.  Po  przesłaniu  takiej  umowy 
przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku 
zwrotu  do OSD  umowy  dystrybucyjnej  i  zgłoszenia  przez Wykonawcę  procesu  zmiany  sprzedawcy, 
taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem 
czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru 
energii,  dla  których  umowa dystrybucyjna  nie  jest  zawarta  na  czas  nieokreślony?  Czy  Zamawiający 
samodzielnie  zawrze  umowę  z  OSD  w  terminie  umożliwiającym  skuteczną  realizację  procedury 
zmiany sprzedawcy?	
 
Odpowiedź 20.  zgodnie  z odpowiedzią punkt 19 Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia 
umowy z OSD. 

	
Pytanie 21 
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.	
 
Odpowiedź  21.    Układy  pomiarowo‐rozliczeniowe w grupach  taryfowych  Bxx  są  dostosowane  do 
zasady TPA. 

	
Pytanie 22 
Czy  Zamawiający  posiada  koncesję  na  wytwarzanie,  obrót,  przesyłanie  lub  dystrybucję  energii 
elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną 
z powyżej  wymienionych  działalności,  Zamawiający  staje  się  płatnikiem  i  podatnikiem  podatku 
akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję 
powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na 



	

	

uwadze  powyższe,  uprzejmie  prosimy  o  dostosowanie  Formularza  cenowego  i  uwzględnienie 
odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych 
kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.	
 
Odpowiedź  22.  Zamawiający  nie  posiada  koncesję  na  wytwarzanie,  obrót,  przesyłanie  lub 
dystrybucję energii elektrycznej. 

	
Pytanie 23 
Prosimy  o  wskazanie,  czy  zamówiona  energia  elektryczna  zostanie  w  całości  przeznaczona  na 
potrzeby  własne  Zamawiającego,  czy  też  jej  część  zostanie  przeznaczona  na  działalność 
koncesjonowaną?  W  przypadku,  gdy  zakupiona  energia  nie  zostanie  w  całości  wykorzystana  na 
własne  potrzeby,  informujemy,  iż  Zamawiający  jest  zobowiązany  przekazywać  Wykonawcy 
comiesięczne  oświadczenia  o  ilości  energii  elektrycznej  przeznaczonej  na  własny  użytek  oraz  na 
działalność koncesjonowaną. Zwracamy się  także z prośbą o podanie  szacunkowego  zużycia energii 
elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży  lub  innej działalności 
koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego  i uwzględnienie odrębnych kalkulacji  za 
energię  elektryczną  przeznaczoną  na  potrzeby  własne  oraz  odrębnych  kalkulacji  za  energię,  która 
przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną. 	
 
Odpowiedź  23.  Zamówiona  energia  elektryczna  zostanie  w  całości  przeznaczona  na  potrzeby 
własne Zamawiającego. 
 
Pytanie 24 
Wykonawca  informuje,  że  zgodnie  z  możliwościami  działania  systemu  bilingowego,  na  fakturach 
wskazane  będą  dane  Nabywcy  (nazwa,  adres,  Nr  NIP),  natomiast  dane  Odbiorcy  (nazwa  i  adres) 
zostaną  wpisane  pod  pozycją  "Adres  korespondencyjny".  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  takie 
rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.	
 
Odpowiedź 24.  Zamawiający takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT dopuszcza. 

	
Pytanie 25 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?	
 
Odpowiedź 25. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 

	
Pytanie 26	
Wykonawca prosi o  informację  czy Zamawiający dopuści  zawarcie umowy z Wykonawcą na wzorze 
umownym Wykonawcy, który uwzględniał będzie Istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ?	
 
Odpowiedź 26. Zamawiający nie dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą na wzorze Wykonawcy 
lecz na wzorze zawartym w załączeniu do SIWZ 

	
Z poważaniem,  

Andrzej	Strawa	
	
	
	
	
	



	

	

 
 
 
Prosimy  o  przesłanie  potwierdzenia  odbioru  zapytania  poprzez  przesłanie  pierwszej  strony 
zapytania  z  adnotacją  „Potwierdzam  odbiór    6  stron  zapytania  w  dniu  07.11.2017r.  
oraz podpisem osoby odbierającej niniejsze zapytanie. Potwierdzenie odbioru prosimy przesłać 	
na nr fax‐u: 17 865 64 52 lub na e‐mail: estera.szostak@gkpge.pl  oraz  anna_madej@gkpge.pl 
Telefon kontaktowy: 17 865 65 64.                                                                                                                 

	


